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Анотація
Розглянуто стан формування і реалізації податкової політики в Україні та її вплив на умови діяльності
суб’єктів підприємництва. Проведено критичний аналіз змін у податковій політиці, які орієнтовані на розвиток підприємництва Україні. Запропоновано враховувати зменшення сукупного попиту, викликаного
пандемією коронавірусної хвороби. Підкреслено важливість співпраці Державної податкової служби з
діловим середовищем.
Abstract
The article deals with the state tax policymaking in Ukraine and its impact on the operating conditions of
business entities. A critical analysis of changes in tax policy focused on the development of entrepreneurship in
Ukraine is fulfilled. It is proposed to take into account the decrease in aggregate demand caused by the pandemic
of coronavirus disease. The importance of cooperation between State Tax Service and the business environment
is emphasized.
Ключові слова: ділове середовище, єдиний соціальний внесок, пандемія коронавірусної хвороби, податкова політика, суб’єкти підприємництва.
Keywords: business entities, business environment, pandemic of coronavirus disease, single social contribution, tax policy.
Постановка проблеми. Підприємництво є рушійною силою, яка зумовлює розвиток економіки
через її постійне оновлення, формування інноваційного середовища. Його діяльність і соціальна поведінка значною мірою визначають напрям майбутнього розвитку України [3, с. 111]. Важлива суспільна роль підприємництва полягає у розширенні
прошарку середнього класу, який виступає одним із
чинників стабільності в державі, є носієм суспільних цінностей і виразником інтересів активної частини громадян. Тому стан підприємництва займає
важливе місце серед пріоритетів під час формування та реалізації державної політики в соціальній
та економічній сферах, зокрема податкової політики.
Умови розвитку підприємництва охоплюють
низку чинників: наявність ресурсів, кон’юнктура

ринку в конкретному секторі економіки, доступність залучення коштів для оновлення технологій,
правові обмеження тощо. Однією із визначальних
умов є система оподаткування, яка діє на території
функціонування суб’єктів підприємництва. Вона
повинна виконувати не стільки контролюючі функції (в особі фіскальних органів), скільки обслуговуючу роль, що супроводжується спрощенням порядків розрахунку і сплати податків, впровадженням
для цього електронних сервісів для платників податків та іншими кроками, сприятливими для розвитку підприємництва. Система оподаткування, відповідно до структурно-функціональної схеми, описаної З. Варналієм, є базисом всієї податкової
системи держави та охоплює такі елементи: платники податків, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки податків, порядок обчислення податків, податкові періоди, строки і порядок сплати
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податків та подання звітності [5, с. 20]. Відповідно,
формування та реалізація податкової політики зумовлює певний вплив на кожен із названих елементів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання податкових новацій в Україні перебувають у полі зору багатьох науковців, практиків та
громадськості. Особливо активно вони обговорювалися в періоди радикальних змін як у податковій
системі, так і суспільства загалом. Наприклад,
прийняття нового Податкового кодексу України супроводжувалося не лише теоретико-методологічними дискусіями, але й активним виступом підприємців – так званим «Податковим майданом» 2010
року, так само, як і внесення змін до кодексу, які
стосувалися спрощеної системи оподаткування, –
виступами представників малого бізнесу наприкінці 2015 року. Підприємці виступали важливим соціальним та економічним базисом Революції Гідності (2013-2014 роки), вимагаючи, серед іншого, стабільності
та
справедливості
податкового
законодавства. В кінці 2019 року різноманітні
об’єднання підприємців активно виступили проти
нових змін у системі оподаткування в Україні, які
несли «фіскально-каральне навантаження» [9].
Отже, важливими умовами для змін податкової політики мають бути прогнозованість і відкритий діалог з підприємницьким середовищем. Основну
роль тут відіграють дослідження, які обґрунтовують наслідки змін податкової політики для національної економіки. При цьому важливо опиратися на
досвід інших країн у реалізації податкової політики.
Грунтовні дослідження щодо формування та
реалізації податкової політики в Україні проведено
колективом Науково-дослідного інституту фіскальної політики (НДІФП). За сприяння Федерації роботодавців України в НДІФП у 2019 році підготовлено наукове видання, яке висвітлює одне з важливих
питань
контролю
за
трансфертним
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ціноутворенням – встановлення відповідності умов
контрольованих операцій з виробництва на замовлення принципу “витягнутої руки” [6]. Це дослідження має важливе прикладне значення для дотримання законодавства з трансфертного ціноутворення платниками податків, що здійснюють такі
операції. Адже завдяки сприятливому географічному розташуванню та недорогій вартості засобів
виробництва в Україні переробка давальницької сировини і контрактне виробництво на замовлення
мають значні перспективи, зокрема у легкій, хімічній і нафтохімічній промисловості, у складальному
виробництві тощо.
О. Богер звернула увагу на необхідність урахування компромісу між інтересами держави отримати більше податкових надходжень і зменшенням
рівня оподаткування інноваційних підприємств [4].
Запропонована нею модель компромісу податкових
стимулів і становлення інноваційної економіки враховує суперечність інтересів, які виникають тоді,
коли держава, надаючи податкові стимули, відмовляється від потенційних податкових надходжень до
бюджету. Н. Крючкова наголосила на важливості
передбачуваності податкової політики для бізнесу:
адже він прораховує можливий вплив змін в оподаткуванні на десяток років наперед [2]. Крім того, важливо враховувати зміни податкової політики в
контексті надходжень до державного і місцевих
бюджетів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Особливостями сучасної української економіки є: її
виснаження через низку криз, поганий стан інфраструктури, а в останні місяці – ще й зменшення попиту, зумовлене (як і в інших країнах) пандемією
коронавірусної хвороби. В Україні спад активності
підприємництва в час пандемії наочно видно з даних про обсяг надходжень єдиного соціального
внеску (ЄСВ), наведених Державною казначейською службою України (рис. 1).
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Рис. 1. Порівняння надходжень ЄСВ у 2020 та 2019 роках (за аналогічний період: січень – травень)
Джерело: побудовано авторами за даними Державної казначейської служби України [8]
Очевидним є відставання обсягів ЄСВ у квітні
і травні 2020 року від гіпотетичного обсягу, розрахованого за даними 2019 року, (приблизно на 15%).
Для визначення гіпотетичного обсягу надходжень
ЄСВ використано співвідношення розмірів мінімальних заробітних плат в Україні (4723 грн у 2020
році і 4173 грн у 2019 році), які є базою для розрахунків ЄСВ. До речі, ставка цього податку була суттєво зменшена (до 22%) у січні 2017 року з одночасним збільшенням у два рази розміру мінімальної
заробітної плати.
Загалом податкова політика в Україні суттєво
змінилася із прийняттям нового Податкового кодексу, що загалом було значним позитивним кроком,
принаймні завдяки значному скороченню кількості
податків та зборів. Щоправда з часу вступу його в
силу з 2011 року дотепер Кодекс зазнав багатьох
змін: було ухвалено півтори сотні актів зі змінами.
У цей же період шляхом реорганізації Державної
митної служби України та Державної податкової
служби України, а також їх об’єднання у єдиний орган було створено Міністерство доходів і зборів України (грудень 2012 року). Після Революції Гідності
(навесні 2014 року) шляхом реорганізації цього Міністерства була утворена Державна фіскальна служба, яка стала підпорядкована Міністерству фінансів України. У 2019 році розпочала роботу Державна податкова служба України [11]. Їй передано
функції з реалізації державної податкової політики,
державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Водночас було утворено Державну
митну службу України, яка реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби

з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи [10]. Діяльність Державної податкової служби і Державної
митної служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
Отже загалом державну податкову політику реалізує Державна податкова служба України.
У межах податкової реформи, яку було заплановано провести у 2020 році в Україні, пропонувалося зменшити податки із зарплат та запровадити
прогресивні ставки. Зокрема йшлося про об’єднання трьох податків та зборів, що сплачуються із
зарплат: ЄСВ, податок на доходи та військовий
збір. При цьому із збільшенням доходів, збільшується ставка, що дало б змогу знизити податкове навантаження на людей з низькими доходами [7]. У
контексті стимулювання розвитку підприємництва
в Україні важливішими є ініціативи, які орієнтовані
на формування умов, сприятливих для тих сфер, що
є свого роду точками зростання національної економіки, оскільки можуть генерувати значну додану
вартість. Пріоритетною є галузь інформаційних технологій (ІТ), для якої в Україні готують висококваліфікованих фахівців. Ця галузь в умовах пандемії коронавірусної хвороби продемонструвала велику гнучкість переходу працівників
на
дистанційний режим роботи. Можливість працювати з дому дає значні переваги суб’єктам підприємництва у сфері ІТ порівняно з іншими галузями.
Міністерство цифрової трансформації України запропонувало ввести єдиний податок в розмірі 4-7%
для юридичних осіб у галузі ІТ без обмеження
обігу, які відповідають таким вимогам: мають більше 10 співробітників; частка експорту в прибутку
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– понад 75%; середня зарплата – не менше п’яти розмірів мінімальних заробітних плат в Україні; частка фонду заробітної плати в собівартості – понад
75% [18]. Такі зміни можуть сприяти збільшенню
частки українських підприємств, що виробляють
кінцевий високотехнологічний продукт.
Низка змін податкової політики в Україні скерована на удосконалення діяльності суб’єктів підприємництва у сфері трансфертного ціноутворення.
Проблемою національної економіки є застосування
недобросовісними суб’єктами господарювання методу перетворення потенційних податків на «сірі»
прибутки через розмивання податкової бази та приховування (переміщення) прибутку – Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS). У травні 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» [14]. Цей Закон спрямований на імплементацію в Україні восьми дій Плану протидії BEPS.
Загалом План протидії BEPS, розроблений країнами Організації економічного співробітництва та
розвитку і «Великої двадцятки» (G20), охоплює 15
дій [1]. Реалізація Україною запланованих кроків
дасть змогу усунути неконкурентні переваги в діловому середовищі та підтвердить додержання країною загальноприйнятих стандартів боротьби з недобросовісним уникненням оподаткування.
Пандемія коронавірусної хвороби зумовила
додаткові труднощі в розвитку підприємництва.
Для пом’якшення негативного впливу цього чинника в Україні зроблено низку кроків. Зокрема
прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо додаткової підтримки платників податків на
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)», яким продовжено дію податкових пільг і спрощених адміністративних процедур до закінчення карантину [13]. Законом, серед
іншого, продовжено строк незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства по останній календарний день місяця, в якому
уряд оголосить про закінчення дії карантину. Законом передбачено, що до загального оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних
осіб не включаються доходи у вигляді допомоги із
часткового безробіття на період карантину. Законом на цей період звільнено від сплати ЄСВ для
підприємців. Крім того, надано органам місцевого
самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення
про встановлення місцевих податків або зборів
щодо зменшення ставок єдиного податку, плати за
землю, які перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб.
Низка змін податкової політики в Україні торкається фізичних осіб-підприємців (ФОП). Важливим кроком для підвищення прозорості їх діяльності є зобов’язання використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). До 1 жовтня 2020 року
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ФОП з доходом менше 1 млн грн на рік не застосовують РРО, а з 1 січня 2021 року РРО будуть застосовувати всі платники єдиного податку 2-4 груп
[12; 15]. Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих
умов для діяльності фізичних осіб – підприємців»
встановлено необхідність спростити процедуру реєстрації РРО через інтернет та надати можливість
платникам податків тестувати безкоштовне програмне забезпечення під час здійснення розрахункових
операцій [17]. З урахуванням пандемічної ситуації
згаданим вище законом [13] ФОПам надали право
отримувати допомогу по частковому безробіттю на
період карантину у разі вимушеного скорочення
тривалості робочого часу (раніше таку допомогу
надавали лише для найманих працівників); із цієї
допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Суб’єкти підприємництва отримують додаткові переваги, використовуючи електронні засоби
для адміністрування податків. Якщо платник пройшов електронну ідентифікацію в особистому кабінеті онлайн-сервісу або подає звітність в електронному вигляді, він має змогу отримувати документи
з податкових органів в електронному вигляді. До
речі, Податковим кодексом України визначено обставини, які дають можливість платнику податків
уникнути фінансової відповідальності, серед яких:
закінчення термінів давності; вина банку, казначейства, оператора поштового зв'язку з питань подачі
податкових декларацій; методологічні помилки або
технічний збій електронного кабінету платника
тощо.
Для подальшого вдосконалення податкової політики необхідна постійна співпраця Державної податкової служби України, суб’єктів підприємництва, представників громадських організацій, що
представляють інтереси малого бізнесу, та інших
зацікавлених сторін. Розробка регуляторних актів,
які впливають на діяльність малого підприємництва, передбачає проведення так званого М-тесту
(якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання,
на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)
[16]. У поєднанні з публічними консультаціями Мтест надає аргументи щодо того чи іншого напряму
вдосконалення конкретного проекту регуляторного
акта. Дієвим заходом з ініціювання позитивних
змін податкової політики є формування різноманітних об’єднань підприємців (за галузевими, територіальними та іншими ознаками), які є реальними
виразниками інтересів українського ділового середовища.
Висновки. Розвиток підприємництва відбувається в умовах, які формуються, серед іншого, податковою політикою держави. Проведений критичний аналіз змін у податковій політиці, засвідчив,
що більшість з них орієнтовані на розвиток підприємництва Україні. Нові виклики, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби, викликають потребу
в змінах податкової політики, які б запобігли або
пом’якшили наслідки впливу пандемії на бізнес-діяльність. Напрямом подальших досліджень стане
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детальніший аналіз впливу податкової політики
держави на мікропідприємництво, зокрема на діяльність фрілансерів в Україні.
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Аннотация
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Ни для кого не секрет, что успех организации
зависит от выбранной ассортиментной политики.
Именно поэтому для любой организации создание
ассортиментной политики - задача стратегическая
и смысл ее в том, чтобы создать максимально выгодный для организации продуктовый портфель, с
которым данная фирма достигнет своих целей, а
также добьется устойчивой работы предприятия[
1]. Одним из комплексных подходов к формированию ассортимента компании, является создание
продуктового портфеля.
На практике же продуктовый портфель является набором услуг и товаров, которые имеют разный уровень рентабельности и занимают разные
уровни жизненного цикла, а ввиду этого обладают
разными перспективами на представленном рынке
[2].
Ассортимент продуктового портфеля предприятия является одним из главных критериев
успеха в борьбе за клиента. Правильно определенный и подобранный ассортимент услуг и товаров,
которые предлагает предприятие, напрямую отвечает за количество и качество сбыта. В случае
ошибки (некорректного подбора ассортимента товаров и услуг) компания рискует потерять прибыль, потерять конкурентные позиции и снизить
свою экономическую устойчивость.
Каждой организации регулярно (один - два
раза в год) следует анализировать свой продуктовый портфель. Цель проведения анализа - поиск
баланса распределения финансовых ресурсов
между всеми сферами деятельности, которые ведет та или иная организация с тем, чтобы компа-

ния имела возможность инвестировать в новую деятельность (а для этого существует условие: устоявшиеся и «зрелые» направления должны генерировать прибыль [3].
Для начала рассматривается расположение
товаров или услуг согласно их жизненным циклам
(новые, на стадии роста, зрелые, на стадии спада).
Главным образом, анализ продуктового портфеля
предприятия предназначен для согласования стратегий, а также распределения ресурсов между подразделениями, обеспечение долгосрочного и динамичного фокуса на конкретном направлении бизнеса, а одно из достоинств анализа - отражение
стратегических проблем. Конечно, имеются и недостатки, такие как использование текущих данных предприятия, а ведь это не всегда даст верную
проекцию на прогнозируемые данные.
Анализ продуктового портфеля связан с анализом всех деятельностей, осуществляемых фирмой, их структурой, качеством и динамикой развития. Иногда анализ проводится в рамках той
продукции или услуг, которые имеют для предприятия стратегический характер [4].
Для проведения анализа применяется большое количество различных методов, самые распространенные из них [5]:
1.
АВС анализ. Построен на принципе Парето: за 80 процентов результатов отвечает 20 процентов причин. Данный метод получил свое признание благодаря своей высокой эффективности и
универсальности.
Рассмотрим на примере оптово-розничного
предприятия ООО «Суоми» (таблица1)
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Таблица 1
ABCанализ ООО«Суоми»
Прибыль(тыс.руб.)
13088,2

Доля
35%

Доля
накопительным
итогом
35%

2.Фрукты

5575,7

15%

50%

А

3.Консервы

4246,2

11%

61%

А

4.Соки, напитки

3028,6

8%

69%

А

5.Икра из кабачков

2095,1

6%

75%

А

6.Бакалея

2004,4

5%

80%

А

7.Капуста квашенная

1746,4

5%

85%

B

8.Огурцы, помидоры соленые

1674,13

4%

89%

B

1190

3%

92%

B

10.Другие соленья

1162,2

3%

95%

B

11.Ассорти

766,4

2%

97%

C

12.Овощи

555,2

1%

99%

C

13.Грибы

509,5

1%

100%

C

14.Прочие

29

0%

100%

C

Наименование
1.Помидоры

9.Огурцы

2. Матричная оценка с помощью матрицы
БКГ (BCG Matrix). Основой метода признан жизненный цикл товара или услуги.
3. Матрица «Привлекательность отрасли конкурентная позиция» и другие методы.
После проведения анализа ассортимента продуктового портфеля, результаты, полученные по
различным методам, сравниваются между собой и
на основании полученной информации формируются предложения по изменениям ассортимента.
Оптимально подобранный ассортиментный портфель организации прямо воздействует на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей
маржинального дохода и, следовательно, долей
чистой прибыли в выручке компании [6]. При несбалансированной структуре ассортимента происходит снижение уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого,
наблюдается снижение экономической устойчивости предприятия.

Группы
А
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Анотація
В статті розкрито явище піратства в кіноіндустрії. Охарактеризовані основні етапи появи кінопіратства та шляхи поширення. Проаналізовано діяльність легальних та нелегальних онлайн кінотеатрів, способи
отримання доходу та найпопулярніші з них серед українського населення. Досліджено шляхи та наслідки
боротьби з кінопіратством та нелегальними онлайн кінотеатрами. Показано динаміку ринка кінопіратства.
Представлено вигоди, які отримують суб’єкти ринку кінотворів (власники кіно, глядачі, кінопрокатчики
та пірати), та втрати, які вони несуть.
Abstract
The article reveals the phenomenon of piracy in the film industry. The main stages of the emergence of film
piracy and ways of distribution are described. The activity of legal and illegal online cinemas, methods of income
generation and the most popular of them among the Ukrainian population are analyzed. The ways and consequences of combating piracy and illegal online cinemas have been studied. The dynamics of the film piracy market
is shown. The benefits to film market participants (film owners, viewers, film distributors and pirates) and the
losses they incur are presented.
Ключові слова: кіноіндустрія, піратство, онлайн-кінотеатри, кінопрокат, перегляди, нелегальні кінотеатри, система цифрового кінопоказу, відеоконтент.
Keywords: film industry, piracy, online cinemas, cinema distribution, screenings, illegal cinemas, digital
film screening system, video content.
Постановка проблеми. Піратство як незаконне загарбання та поширення інтелектуальної
власності іншої особи провокує недоотримання або
взагалі втрату можливості отримати економічну винагороду для творця. На глобальному рівні воно
шкодить розвитку культурно-творчої індустрії,
впливаючи на прибуток власників авторських прав,
які інвестують час і гроші у виробництво об’єктів
інтелектуальної власності. Значної шкоди від інтелектуального піратства зазнає кіноіндустрія. Наразі
Україна очолює міжнародні рейтинги по кінопіратству.
Мета статті – дослідити процес формування
та поширення піратського відеоконтенту та оцінити
наслідки для кіноіндустрії.
Виклад основного матеріалу.
Кіно та мультфільми – об’єкти інтелектуальної
власності, які відповідно до діючих нормативноправових актів знаходяться під захистом. Механі-

зми захисту прав інтелектуальної власності на кінотвори встановлюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права». Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх
правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, –
авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права.
Відповідно до діючого Закону без дозволу автора забороняється ввезення на територію України
та розповсюдження, а також копіювання кінотворів.
Інтернет піратство має глобальний характер,
його неможливо побороти в окремій країні. Але світова спільнота і кожна країна намагається розробити дієвий механізм спрощеного та прискореного
захисту авторського права в мережі Інтернет. На це
спрямовані такі законодавчі акти та законопроекти
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як: Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», Директива ЄС «Про електронну комерцію» № 2000/31/ЕС, Закон HADOPI,
Франція, Digital Millennium Copyright Act (DMCA),
США, SOPA (Stop Online Piracy Act), який знаходиться на розгляді в Палаті Представників США,
ACTA – The Anti-Counterfeiting Trade Agreement та
інші [11].
Незважаючи на прописані норми захисту та передачі прав на користування кіно творами, в середньому в мережі Інтернет розміщено копії 90% фільмів, які щороку випускаються.
Для визначення економічних втрат та вигод від
кінопіратства необхідно чітко усвідомлювати процес створення та розповсюдження піратського кіно.
Першим кроком є отримання копії даного
твору. Наразі існує декілька шляхів незаконного копіювання кінотвору, які згодом потрапляють до мережі Інтернет [10]. Ряд копій знімають в кінотеатрах на звичайну камеру. Якість такого запису погана, але дає можливість глядачам ознайомитися з
кінотвором в перші дні його появи. Наразі компанії-технічні гіганти намагаються розробити технологію яка б виявляла та/або вимикала ці прилади в
залах кінотеатрів. Доки технологія знаходиться на
етапі розробки протидією зйомки займаються співробітники кінотеатрів.
У зв’язку з тим що виникає необхідність захисту цифрового контенту від несанкціонованого доступу у липні 2005 р. сім провідних кіностудій
США та Японії опублікували концепцію розвитку
цифрового театрального кінематографу у світі. Ця
концепція є по суті технічним завданням на розробку комплексу технологічних засобів цифрового кінематографу.
Однією з технологій протидії кінокопіюванню
є впровадження системи цифрового кінопоказу, яка
влаштована таким чином, щоб забезпечити максимальний захист контента під час дистрибуції, зберігання і демонстрації. В даний час комплекс заходів
захисту контента в цифровій системі кінопоказу істотно вище, ніж в традиційній 35-мм системі.
Вона характеризується захистом всіх з'єднань
між сервером і цифровим кінопроектором - сигнал
з сервера неможливо записати на будь-який носій; і
тим більше неможливо відтворити на звичайному
мультимедійному відеопроектор.
З 2007 року в усіх цифрових кінотеатрах починає використовуватися система шифрування зв'язку CineLink II, що забезпечує постійний динамічний обмін сертифікатами кожного компонента системи між собою.
Управління правами на демонстрацію фільмів
в системі цифрового кінопоказу здійснюється за допомогою спеціального файлу - KDM (Key
Delivering Message), що містить ключі та сертифікати обладнання, дозволеного до використання для
кінопоказу. Файл KDM завантажується в сервер перед початком демонстрації цифровий кінокопії
[11].
Ключ - це частина системи шифрування фільму за допомогою алгоритму шифрування відкритим ключем. Рівень шифрування (довжина ключа
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128 біт) аналогічний системі, яка застосовується в
PIN-коди банківських карток. За оцінками криптологів, для розшифровки інформації, зашифрованої
із застосуванням алгоритму шифрування відкритим
ключем, потрібно кілька років серйозних обчислень. Однак, на відміну, наприклад, від банківської
карти, такі терміни розшифровки коду доступу до
фільму роблять роботу по злому ключа безглуздою,
Під час цифрового кінопокази на зображення і
фонограму цифрової копії наносяться спеціальні
«водяні знаки» (watermarks), що дозволяють точно
встановити, в якому кінотеатрі і коли фільм був перезнятий з екрану.
Система цифрової кінопокази пред'являє високі вимоги до фізичного захисту від доступу до
компонентів системи. Всі важливі блоки системи
закриті в спеціальні контейнери, оснащені датчиками доступу. Наприклад, при спробі розкрити сервер Dolby спрацьовують датчики, які блокують роботу всієї системи. Для відновлення системи потрібно повернути сервер на завод-виготовлювач.
Незважаючи на достатньо ефективну Систему,
більшість кінокопій знімаються з будки механіка,
який запускає фільм. Запис характеризується прямим ракурсом і звуком, записаний безпосередньо з
обладнання. Популярним способом копіювання є
копія з промо-диска фільму, яку поширюють серед
академіків і партнерів. Вибагливих глядачів такий
варіант може відлякати «водяними знаками», чорно-білої картинкою або рядком, що біжить з текстом: «Тільки для використання в якості промо».
Після копіювання твору у будь-який зазначений вище шлях кіно об’єкт потрапляє до мережі Інтернет, де розповсюджується різними методами. Більшість піратських фільмів розповсюджуються через прямі скачування з ресурсів піратів та
соціальних медіа та блогів.
Торренти як найпоширеніші інтернет ресурси
серед піратів, побудовані на технології взаємообміну файлами і в багатьох випадках можуть використовуватися на законних підставах. Однак більшість контенту, що передається через торренти, є
піратським. У багатьох країнах поширення подібного вмісту - незаконно, оскільки порушує авторські права.
Для інтернет-провайдера і власника авторських прав не складає особливих труднощів виявити
користувачів трекерів, оскільки в цій технології використовуються певні порти і протоколи, і трафік
можна легко виявити за допомогою відповідних ознак.
Більшість фільмів в мережі розміщені на «онлайн-кінотеатрах» - платформах, де можна ознайомитися зі кінофільмом та переглянути його. Вони
поділяються на легальні, на яких оформлюється переплата і можна вільно дивитися фільми з каталогу
з високою якістю, та нелегальні, де розташовані
безкоштовні піратські фільми. Останні зазвичай заробляють на розміщені реклами на сайті.
Найпопулярніші серед українських глядачів
такі легальні кінотеатри, як: Youtube Movies, iTunes
Store, Megogo, divan.tv, mubi.com та oll.tv. Легальні
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онлайн-кінотеатри, будучи дистриб'юторами ліцензійних фільмів, пропонують кіно в найкращій якості [9]. Цей вид кінотеатрів заробляють на передплатах.
Так аудиторія найпопулярнішого серед українців легального онлайн-кінотеатру Megogo становить 40 млн користувачів в місяць на веб-платформі, 8 млн дивиться його з мобільних пристроїв, 2
млн - з Smart TV. Megogo позиціонує себе як сервіс,
доступний на всіх платформах, тому сьогодні додатки є на мобільних пристроях, Smart TV, плануються приставки, на настільних пристроях можна
дивитися через браузер. В 2018 році дохід Megogo
склав 970 млн грн. Megogo, як і багато сервісів, що
надають відео за запитом, використовує три моделі
монетизації контенту [5]:

рекламна: безкоштовні фільми в бібліотеці мають на увазі перегляд реклами;

передплатна: щомісячна оплата, є кілька
тарифів;

поштучний продаж: частина фільмів з бібліотеки «Прем’єри», найсвіжіші кінотеатральні
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новинки, які можна подивитися, лише сплативши
покупку назавжди або оренду.
Серед нелегальних найбільш відомі: Hdrezka,
Kinogo, Seasonvar, Gidonline та інші. Основні фактори, що дозволяють їм «залишатися на плаву»: потужна рекламна підтримка з боку нелегальних онлайн-казино і букмекерських контор, ІТплатформа, що базується на технології CDN, взята
піратами на озброєння, і зростання трафіку [7].
Тобто основний дохід вони отримують саме від розміщення реклами на своїх сайтах.
Group-IB, міжнародна компанія, яка спеціалізується на запобігання кібератак, нещодавно опублікувала дослідження ринку інтернет піратства
СНГ. Вперше фахівці напрямку Group-IB AntiPiracy оцінили обсяг ринку відеопіратства в 2015
році (рис. 2). Тоді він склав $ 32 млн, а вже в 2016
році виріс майже в два рази - до $ 62 млн. У 2017
році обсяг ринку склав $ 85 млн (зростання 21%), в
2018 році $ 87 млн (зростання 2,3%). Однак в 2019
році вперше за останні п'ять років відбувся різкий
обвал: заробіток інтернет-піратів за рік скоротився
на 27% і наблизився до позначки $ 63,5 млн [1].
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Рис. 1. Обсяг ринку відеопіратства в 2015-2019 році, млн доларів
Розроблено автором на основі [1]
Серед основних причин обвалу доходів інтернет-піратів експерти Group-IB називають удар по
рекламі піратських ресурсів, падіння «великої
трійки» піратських CDN-сервісів, які постачали контентом до 90% онлайн-кінотеатрів СНД, а також
вдосконалення антипіратського законодавства Росії. Оскільки більшість онлайн-кінотеатрів належить російським піратам.
Середньомісячний дохід від реклами на великих піратських сайтів сягає близько 10 тисяч доларів. Головними рекламодавцями піратських фільмів і серіалів в останні роки були онлайн-казино і
ігрові сайти [8]. Реклама при цьому розміщувалася
на піратських сайтах за допомогою CDNпровайдерів і «вклеювалася» безпосередньо в відеоряд. Ліквідація в жовтні 2019 року CDN

Moonwalk, одного з найбільших піратських провайдерів відеоконтенту для Росії і СНД, викликала ланцюгову реакцію: почалися проблеми з доставкою
відеоконтенту у двох інших великих піратських
CDN - HDGO і Kodik, які використовували спільні
з Moonwalk сервери в Нідерландах і працювали в
рамках «угоди про обмін». В результаті краху «Великої трійки» - Moonwalk, HDGO і Kodik, за оцінками Group-IB, постраждали до 90% російських піратських онлайн-кінотеатрів [2].
Не лише нелегальні онлайн-кінотеатри отримують вигоду від піратських фільмів, а й звичайний
глядач.
Бюджет на відеоконтент середньостатистичного українця становить близько 400 грн на місяць.
Сюди входить плата за кабельне ТБ і інтернет-доступ, походи в кіно (рис. 2).
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Рис. 2. Бюджет середньостатистичного українця на відеоконтент
Розроблено автором на основі [2].
В Україні індекс відвідувань звичайних кінотеатрів становить 0,68. Тобто середньостатистичний
українець ходить в кіно менше одного разу на рік.
Зазвичай українці переглядають фільми онлайн. На
1 глядача приходиться близько 110 фільмів на рік,
або 1 фільм в 2-3 дні. Середня вартість квитка у кінотеатр складає 90 грн. Тобто переглядаючи піратські фільми, середньостатистичний українець економить близько 9900 грн/рік через що кінотеатри
втрачають близько 10 млн грн/рік [5].
Найпопулярнішим піратським ресурсом в жовтні в Україні виявився сайт gidonline.in. Загальна
відвідуваність сайту в жовтні становить 54,76 мільйона, з яких 45,63% (24,99 мільйона) відвідувань з
території України. Відвідуваність даного ресурсу
зросла на 3,56 мільйона в порівнянні з вереснем [3].
Другим за популярністю ресурсом з піратським контентом став сайт kinokrad.co. Загальна кількість відвідувань ресурсу в жовтні 33,6 мільйонів,
що на 6 мільйонів більше в порівнянні з попереднім
місяцем. Українська аудиторія становить 56,5% від
усіх відвідувань, тобто 18,98 мільйонів відвідин за
місяць.
Третє місце за кількістю переглядів серед піратських сайтів став ресурс kinogo.by. Аудиторія
сайту більше, ніж у kinokrad.co, і становить 48,13
мільйонів, але відсоток відвідувань з території України менше - 34,93%, що відповідає 16,81 мільйонів відвідин. Ресурс користується популярністю його аудиторія виросла на 7,1 мільйона за місяць.
Четвертим піратським ресурсом за популярністю є сайт baskino.me. Кількість відвідувань в жовтні склало 16,8 мільйона, що на 1,5 мільйона більше, ніж у вересні. Українська аудиторія становить 47,89% від загальної кількості відвідувань, що
дорівнює 8,91 мільйонів відвідин.
Замикає п'ятірку сайт ex-fs.net. Цей ресурс має
найменшу відвідуваність серед всіх сайтів з піратським контентом - всього 4,41 мільйона, що на 150
тисяч більше, ніж у вересні 2018 року. Однак даний
сайт має найбільший відсоток (84,41%) відвідувань
з території України серед всіх сайтів, і становить

3,72 мільйона відвідувань. Таку популярність сайт
отримав, мабуть, через назву, яке схоже на найпопулярніший колись EX.ua, закритий два роки тому.
Зрозуміло, що доки не зникнуть прямі вигоди
піратів та глядачів, нелегальні онлайн-кінотеатри
та піратський відео-контент нікуди не зникне.
Щоб запобігти піратство в кіноіндустрії необхідно переглянути нормативну базу та регулювання
в сфері кінопіратства.
Висновки. Кінопіратство буде існувати доки
не посилиться державне регулювання та покарання.
Оскільки більшість нелегальних онлайн кінотеатрів
російськи, необхідно на державному рівні заблокувати доступ до нелегальних онлайн кінотеатрів.
Нелегальні онлайн кінотеатрів є дешевим способом отримати доступ до улюблених фільмів,
тому необхідно розвивати культуру та усвідомленість українських глядачів, привчити до якісної версії кіно. Це єдиний шлях боротьби з піратами.
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Abstract
The evolutionary preconditions and genesis of intellectual property development in Ukraine are studied. The
role and functions of the state in the development of the institution of intellectual property are described. The main
stages of development of legislative support in the field of intellectual property are highlighted and systematized.
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Formulation of the problem. Defining its vector
of further economic development in the modern
geoeconomic space in the harsh conditions of a market
economy, Ukraine emphasized the innovative path,
which for our country, based on its potential, is not only
real but actually the only one in the current transition of
developed countries. industrial economy. Ensuring the
competitiveness of the economy and Ukraine's success
on the innovative path of its development is no longer
possible without a thorough understanding of the
current state of such an influential factor in the
economy, as intellectual property. At the same time, it
is impossible to imagine Ukraine's economy and
without a reliable system of legal protection of
intellectual property [4]
The purpose of the work. Substantiation of the
role and necessity of state regulation in the field of
intellectual property, coverage of problematic issues of
protection of property rights in this area.
As soon as the development of civilization opened
up commercial opportunities for the exploitation of
intellectual property, there was an urgent need for the
state to perform regulatory, coordinating, legislative
functions in this area, to ensure domestic protection and
international legal protection of "intellectual rights".
The most important task was to clearly define what
belonged to one person and what belonged to another;
who is entitled to what. Only the state could solve this
problem. Implementation of legal regulation, setting
rules, guidelines for human behavior, proposing legal
ways to achieve legitimate goals - and further
subordination of human behavior to the leadership of
these rules, the implementation of protection in
accordance with their requirements of public relations
are the main tasks of every civilized state. [1]

The state plays a significant role in the
development of the institution of intellectual property,
while performing the following functions:
- protection and defense of intellectual property
rights, ensuring their implementation in the process of
attracting intellectual property to business;
- formation of favorable socio-economic
conditions for the creation and commercialization of
intellectual property; - management of intellectual
property rights, which are created: a) at the expense of
the state budget; b) at state-owned enterprises or a stateowned shareholder;
- harmonization of national and international
legislation governing economic and legal relations
related to the acquisition and implementation of
intellectual property rights;
- development of international cooperation in the
field of protection and involvement in the economic
circulation of intellectual property [3, p. 31]
Legislative support for intellectual property has
developed gradually. With the creation of Ukraine as
an independent state, there was a need to form and gradually improve its own legislation in the field of intellectual property and bring it into line with international
law. [2, p. 148]. This process took place in several
stages and is directly related to the stages of formation
and development of market relations. That is why, in
our opinion, it is advisable to study the development of
legislation in the field of intellectual property in the
context of analyzing the legal processes of economic
processes of the domestic economy, highlighting features and main stages of state regulation in the field of
intellectual property to determine the institutional basis
for modernization.
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The process of development of socio-economic
relations in the field of intellectual property is
associated with the proclamation of independence,
namely the emergence of an urgent need to form and
gradually improve its own legislation in the field of
intellectual property and bring it into line with
international law. In the scientific achievements of
domestic scientists [2, p. 144-146] distinguish the
following stages of development of legislation in the
system of protection of intellectual property rights of
Ukraine (Table 1):
The first stage - 1991-1994 - the establishment of
the legislative framework and the creation of basic
organizational structures. The following documents
have been extended on the territory of Ukraine: the
Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, the Patent Cooperation Treaty and the Madrid
Agreement Concerning the International Registration
of Marks. Ukraine's participation in the 1971 World
Copyright Convention was confirmed by a resolution
of the Verkhovna Rada of Ukraine.
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Phase II - 1995-1999 - integration and diversification processes, implementation of international standards of intellectual property protection, - conclusion of
the Partnership and Cooperation Agreement with the
EU and the beginning in 1995 of the negotiation process for full membership in the World Trade Organization (WTO) [ 2, p.148].
Stage III - 2000 - to date - the globalization of the
State system of protection of intellectual property
rights. At this stage of development there is a gradual
end of the crisis period of economic development of
Ukraine and the announced strategic plans for the transition to an innovative model of development.
Each stage has its own characteristics, which are
expressed in the adoption of relevant regulations and in
the formation at the state level of policy for the development of intellectual property. These processes were
accompanied by changes in the socio-economic structure of the country, the influence of international institutions and the general geopolitical orientation of the
country.
Table 1
The main stages of development of legislative support in the field of intellectual property
(summarized by the author)
Regulations
State institutions
Stage I: 1991-1994 - establishment of the legal framework and creation of basic organizational structures
Laws of Ukraine were adopted: "On the protection of plant
variety rights", "On publishing", "On scientific and
Created: State Patent Office of Ukraine (State
technical information", "On copyright and related rights",
Patent of Ukraine), State Agency of Ukraine for
"On the protection of rights to inventions, utility models,
Copyright and Related Rights, Research Center
industrial designs and marks for goods and services "," On
for Patent Examination
Ukraine's accession to the Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works "
Phase II: 1995-2000 - integration and diversification processes
Laws of Ukraine adopted:"On protection against unfair
competition", "On publishing activities", "On protection of
rights to topography of integrated circuits", "On protection
of rights to indicate the origin of goods", "On amendments
to the Law of Ukraine" On protection of rights to marks for
Created state enterprises: “Ukrainian Institute of
goods and services ”,“ On distribution of copies of audioIndustrial Property” (based on the State Patent
visual works and phonograms, videograms, computer proOffice of Ukraine and the state enterprise
grams, databases ”,“ On amendments to the Law of Ukraine
“Institute of Industrial Property”) and “Ukrainian
“On protection of rights to inventions and utility models”
Agency for Copyright and Related Rights”
”,“ On Ukraine's accession to the Protocol to Madrid Agree(based on the State Agency of Ukraine for
ment Concerning the International Registration of Marks ","
Copyright and Related Rights)
On Accession to the Nice Agreement Concerning the Interrelated rights), which are included in the scope of
national Classification of Goods and Services for the Purmanagement of the State Department of Intellecposes of the Registration of Marks "," On Ratification of the
tual Property.
Agreement on Measures to Prevent and Stop the Use of
False Trademarks and Geographical Indications ","On Ratification of the Agreement on the Cessation of Intellectual
Property Offenses", "On Amendments to Certain Laws of
Ukraine on Intellectual Property"
Stage III: 2001 - present
A new version of the Law of Ukraine "On Copyright and
Created:State
Enterprise
"Intelzahist";
Related Rights" was adopted;
subdivisions of state inspectors on intellectual
Approved The concept of development of the national sysproperty issues in the regions, specialized
tem of legal protection of intellectual property,
database "Inventions in Ukraine", the Register of
Accepted Law of Ukraine "On Amendments to Certain
software producers and distributors was
Legislative Acts of Ukraine Concerning the Legal
introduced.
Protection of Intellectual Property",
The Future of the Nation Charitable Foundation
The resolution was adopted Of the Cabinet of Ministers of
of Inventors of Ukraine has been established.
Ukraine "On approval of the Procedure for the use of
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computer programs in the executive branch" of September
10, 2003 № 1433;
Approved National Standard № 4 "Valuation of intellectual
property rights" in accordance with Article 9 of the Law of
Ukraine "On Valuation of Property, Property Rights and
Professional Valuation in Ukraine" (Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine of October 3, 2007 №
1185)
The Decree was signed by the President of Ukraine "On
the establishment of the Supreme Court of Intellectual
Property"
To date, the state system of legal protection of
intellectual property has shown low efficiency of
copyright protection and inability to ensure the
development of intellectual property as an important
element of the national innovation system and the basis
of innovative economy of the state and is as follows
(Fig. 1).
An effective system of intellectual property
protection is a mirror image of the country's economic
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The State Intellectual Property Service of
Ukraine is registered as a legal entity under public law, as evidenced by the state registration certificate

development and social and cultural growth of any
nation.
Economic development and the solution of possible economic problems indirectly depend on the importance of intellectual inventions and their further implementation in any area of the economy. At the same
time, the development of the intellectual potential of
society (individual country, nation, etc.) depends not
only on the level of knowledge, educational programs,
but also on the protection of intellectual property rights.

Fig. 1.
The existing structure of state protection of intellectual property (compiled by the author on the basis of [5])
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Conclusions. The analysis of the regulatory environment for the application of legal methods of regulating the development of intellectual property shows the
lack of a unified approach in rule-making and the presence of certain aspects that require purely economic
management tools. This statement is significantly confirmed due to the low efficiency and effectiveness of
regulations, which are not provided with real tools for
their implementation in the socio-economic environment. Therefore, it is necessary to focus on the economic instruments of state regulation of intellectual
property.
Thus, effective and balanced state regulation of
the intellectual property system is one of the priorities
of our country, which creates the necessary conditions
for the development of creative and intellectual
potential of society, forms economic motivation for
commercial use of intellectual property, promotes
technological knowledge in production.
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Аннотация
В статье исследуются особенности управления логистическим рисками предприятия, дается экономическая оценка логистических рисков в ОАО «РЖД» в современных условиях.
Abstract
The article examines the specifics of managing logistics risks of the enterprise, gives an economic assessment
of logistics risks in JSC "Russian Railways" in modern conditions.
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Риск - деятельность, связанная с преодолением
неопределенности в си¬туации неизбежности выбора альтернативы, направленная на снижение
от¬клонений от поставленных целей [1].
Сложность системы транспортно-логистического комплекса представ¬ляет дополнительную
трудность в процессе управления рисками - а
именно, определение конкретного значения влияния каждого отдельного вида рисков на неопределенную природу конечного результата. Управление
рисками предполагает расстановку приоритетов в

попытках снизить воздействие од¬них рисков, иногда, в ущерб подавления других, что будет выражено в по¬следствии в характеристиках денежноинвестиционных потоков, направлен¬ных на решение поставленных задач в деле управления рисками
организации перевозочного процесса.
В таблице 1 представлены основные риски, характерные для различных этапов логистических
подсистем.
Риски логистических подсистем
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Таблица 1

Логистическая подсистема
Закупка

Транспортировка
Хранение
Внутрипроизводственная
подсистема

-

яРиски у
н
сред
елогистических подсистем
вн
о
р
Риски
несоответствие цены и качества товара;
увеличение затрат в производстве;
вероятность недопоставки материалов
повышение транспортных издержек; нарушение графика поставок;
поломка транспортного средства
утрата имущества.
изменение погодных условий.
превышение объемов хранения;
хищение имущества
нарушение производственного цикла;
дефицит сырья;
возникновение форс-мажорных обстоятельств и т. п.

Железнодорожный транспорт является важным элементом производ¬ственной инфраструктуры России. Его эффективное и стабильное функцио¬нирование является необходимым условием
устойчивого и высокого уровня экономического
роста, обеспечения целостности, национальной
безопасно¬сти и обороноспособности страны, рациональной интеграции России в миро¬вую экономику, повышения уровня жизни населения [3].
Управление рисками в ОАО «РЖД» - это деятельность, направленная на руководство и управление предприятием в отношении рисков.
Построение эффективной и современной системы управления рисками, ее периодическая актуализация и описание стратегии ее развития являются важнейшими задачами холдинга «РЖД».
Одним из основных отраслевых рисков для
ОАО «РЖД» является падение объемов перевозок
грузов, которое приводит к сокращению источ¬ников для обновления основных фондов и эффективного развития производ¬ственной базы, к снижению нормы операционной прибыли. Главной причиной снижения объемов перевозок является
усиление конкуренции в отдельных сегментах
рынка перевозок между различными видами транспор¬та [2].
Автомобильный, трубопроводный, водный
виды транспорта, а также воздушный транспорт
выступают основными конкурентами на внутреннем рынке грузовых и пассажирских перевозок.
Наиболее сильным конкурентом в сфере пассажирских железнодорожных перевозок в России, как и
во всем мире, являются авиационные пассажирские
перевозки на расстояние более 1000 км. Основными конкурентными преимуществами авиакомпаний являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования со стороны государства и более высокая
ценовая, маркетинговая и коммерческая гибкость
авиакомпаний.
На внешнем рынке организация новых железнодорожных транзитных коридоров и судоходных
линий между Азией и Европой усиливает конкурентное влияние на транзитные перевозки по инфраструктуре ОАО «РЖД». Однако в конкурент-

ной борьбе с альтернативными транзитными маршрутами компания имеет ряд преимуществ: конкурентоспособное время доставки грузов, наличие
транзитной
инфраструктуры,
значительная
протя¬женность перевозки по территории России
без прохождения дополнительных таможенных
процедур.
Последствием обострения конкуренции между
различными видами транспорта на внутреннем и
внешнем рынках является перераспределение
между ними объемов перевозок высокодоходных
грузов, что влечет сниже¬ние рентабельности основной деятельности ОАО «РЖД».
В настоящее время в целях повышения конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД» реализует долгосрочную стратегию, направленную, на обеспечение соответствия
качества услуг грузовых и пассажирских перевозок
международным стандартам, развитие логистических технологий, гибкое ценообразование, внедрение новых видов услуг.
Методы управления рисками, применяемые в
ОАО «РЖД» в зависимости от характера воздействия подразделяются на четыре группы:
-контроль и предупреждение риска - удержание риска при активном воздействии на него со стороны общества, направленном на снижение вероятности наступления рискового события или снижение потенциального ущерба от наступления
рискового события;
-сохранение риска - мониторинг риска без активного воздействия на него в случаях, когда границы риска находятся на приемлемом уровне, или
воздействие на данный риск экономически неоправданно или невозможно;
-отказ от риска - отказ от совершения действий
и (или) принятия реше¬ний, характеризующихся
высоким риском;
-передача риска - передача риска третьим лицам в случаях, когда воз¬действие на него со стороны общества невозможно или экономически не
оправданно, а границы риска превышают допустимый уровень. Передача риска осуществляется при
помощи хеджирования страхования, или путем
включения в контракт дополнительных условий.
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Система управления риском включает его выявление и оценку. При выявлении рисков необходимо объективно проанализировать риски и выбрать наиболее эффективные методы воздействия
на них.
Исследовав природу возникновения угроз
ОАО «РЖД», можно сделать вывод о том, что верным решением оптимизации системы управления
рисками, будет повышение эффективности деятельности службы внутреннего контроля.
В основе оптимизации системы управления
рисками ОАО «РЖД» лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени
рисков. В процессе оптимизации системы управления рисками организаций можно применять стратегию и тактику. Под стратегией оптимизации систе¬мы управления рисками понимается направление и способ использования средств для
достижения поставленных целей. Тактика оптимизации системы управления рисками представляет
собой конкретные приемы и методы для достижения поставленных целей в конкретных условиях
[4].
Убытки, связанные с реализацией основных
рисков ОАО «РЖД», в 2018 г. составляли 275586
млн. руб. В сложившихся условиях крайне важными факторами повышения прибыльности ОАО
«РЖД» и успешной конкурентной борьбы становятся стандартизация и автоматизация отраслевых
бизнес-процессов и процедур, сокращение затрат
на их обслужи¬вание, рост оперативности управления.
В ОАО «РЖД» предлагается внедрение системы автоматизации работы службы внутреннего
контроля для оптимизации системы управления
рисками.
Модуль автоматизации работы службы управления рисками, входящий в состав комплексного
решения ИСКРА, предоставляет собой набор эффективных решений по автоматизации задач интегрированного управле¬ния рисками организации
(ЕЯМ). Модуль«Риск-менеджмент» позволяет
обеспечить отслеживание, контроль и принятие решений не только в отношении финансовых, но и
стратегических, операционных, проектных рисков,
существующих для конкретной организации и в
конкретных ситуациях.
Кроме своей основной функции, модуль способен охватить или дополнить следующую деятельность:
-контроль соблюдения требований системы
экологического менедж¬мента (по ISO 14001);
-контроль соблюдения требований системы
управления охраной труда и производственной безопасностью (по OHSAS 18001, в соответствии с Законом РФ О промышленной безопасности и прочими обязательными требованиями).
Для целей оповещения ответственных сотрудников и для увязки управленческих решений и поручений по рискам с рабочими документами организации, ИСКРА может быть интегрирована с существующими
в
организации
системами
документооборота.
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Оценка результатов работы с рисками и их
увязка с системами оценки персонала также обеспечивает своевременное принятие правильных мотивационных и кадровых решений.
Методология ИСКРА основана на передовых
стандартах и общепризнанных методиках в области
риск-менеджмента, главным образом: ISO 31000,
COSO ERM, COSO IC, FERMA. Привязку стандартов к реальным задачам обеспечивают собственные
«ноу-хау», наработанные специалистами-практиками и отраженные в системе.
Решение обеспечивает:
-учет выявляемых рисков по всей организации;
-анализ и оценку рисков, их ранжирование с
учетом важности рисков (по рейтингам);
-выработку стратегий реагирования;
назначение мероприятий, контроль хода и результативности их выпол¬нения;
-отчетность перед различными уровнями руководства, включая подразделения службы риск-менеджмента, исполнительное руководство, от¬дельных риск-менеджеров.
Работа модуля требует принятия в организации определенной методологии, которая затем составляет основу системы риск-менеджмента организации.
Необходимо выработать и утвердить внутренние политики, стандарты и регламенты организации в области рисков.
1.
Организация процесса риск-менеджмента. На первоначальном этапе ИСКРА позволяет
зафиксировать текущую структуру бизнес-процессов организации, определить их владельцев, разработать шкалу оценки, ранжирования и приоритезации рисков, уровни ответственности - в разных видах группировок. Также в систему вводятся
критерии измерения результативности процесса
управления рисками как по отдельным бизнес-единицам, так и на уровне всей группы компаний (агрегация от деталей к общему). Система позволяет
формировать «библиотеки» типовых рисков для
обучения и обмена знаниями.
2.
Идентификация и оценка рисков. На данном этапе проводятся: поиск и учет рисков - ввод
карточек« локализованных рисков» (реальных), их
нумерация (кодировка) и определение ответственных. Проводится увязка взаимовлияния разных
рисков друг на друга, увязка последствий влияния
риска на ключевые бизнес-показатели и стратегические цели, разграничение доступа к разным рискам, и другие сопутствующие мероприятия. При
ранжировании рисков определяются их рейтинги и
исходные оценки вероятности и воздействия,
суммы ожидаемого воздействия по риску (в денежном измерении).
3.
Выработка ответов на риски. В зависимости от уровня ( рейтингов) рисков, их особенностей, определяются риск-аппетиты, выбираются ответы на риск с учетом оценок всего портфеля рисков и возможных сценариев реагирования.
4.
Мероприятия и контрольные процедуры.
По каждому риску назначаются ответственные
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риск-менеджеры. Разрабатываются и проверяют¬ся на достаточность и эффективность меры
работы с рисками, проводится учет и контроль выполнения конкретных процедур контроля или разовых мероприятий, включая оценки затрат, сроков,
ожидаемых результатов и мер финансового контроля.
5.
Оценка остаточных рисков. С учетом выполнения разработанных мер, их результативности,
проводится оценка снижения рисков, достижения
экономического эффекта принятия мер и снижения
общего портфеля рисков.
6.
Отчетность по рискам. По результатам
работы с рисками на всех этапах модуль помогает
сформировать различные виды отчетов по целому
набору критериев - как для руководства организации, так и для отдельных риск-менеджеров и для
Совета директоров.
7.
Использование результатов риск-менеджмента в других процессах. Данные, содержащиеся в модуле «Риск-менеджмент» ИСКРА, помогают увя¬зать результаты риск-менеджмента и с
оценкой эффективности деятельности различных
подразделений для целей мотивации, вознаграждения, кадровых решений, для целей совершенствования бизнес-процессов и многих других.
Использование системы дает весомые преимущества перед традицион¬ным (неавтоматизированным) подходом и другими распространенными решениям:
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-повышение контролируемости и управляемости внутренних процессов и, особенно - рисков организации;
-снижение угроз и уменьшение влияния факторов неопределенности;
-воспитание у сотрудников навыка не повторять свои или чужие ошибки;
-повышение прозрачности и связи вознаграждений с общими результатами деятельности;
-увеличение результативности работы служб
внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
-повышение ответственности руководителей и
сотрудников за качество данных, а проверяющих за анализ и выводы;
-сокращение времени, затрат и издержек на
контрольную деятельность и коммуникации.
Таким образом, для минимизации рисков в деятельности ОАО «РЖД» рекомендовано внедрение
автоматизированной системы (БЯМ). Модуль
«Риск-менеджмент». На основании данных о рисках ОАО «РЖД» и результатов работы с ними руководство сможет осуществлять как планирование
и анализ деятельности внутренних контролеров,
внутренних аудиторов организации, различных
уровней ее руководства, и принимать адекватные
стратегические решения.
Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий. Затраты на реализацию предложенных мероприятий представлены в таблице 2.
Затраты на реализацию предложенных мероприятий
Таблица 2
Затраты
Сумма, тыс. руб.
1
2
Покупка лицензированной автоматизированной системы
35
управления рисками
Количество автоматизированных рабочих мест
616
Итого затраты на внедрение
21560
Обучение персонала для работы с системой (10%)
2156
Итого
23716

Эффект от автоматизации очевиден - повышается оперативность подготовки требуемой информации, минимизируется« человеческий фактор» и
«человекозависимость», устраняются технические
проблемы, имеющие место при использовании MS
Excel. Ожидается, что внедрение предложенных
мероприятий позволит сократить расходы, связанные с деятельностью службы внутреннего контроля
ОАО «РЖД». Это следует из заверений разработчиков информационной системы.
Для расчета экономического эффекта используем формулу:
Э = Робщ - Ен *Кп ,
(1)
где Робщ годовая экономия;
Ен - нормативный коэффициент (Ен = 0,15);
Кп - капитальные затраты на проектирование и
внедрение.
В качестве годовой экономии от внедрения будет время, сэкономленное сотрудниками в денежном измерении.
Расходы на персонал можно определить по

формуле (3.2):
Z = п * zs * (1+ Ле/100),
(2)
где п - средняя численность персонала, работа
которого будет автоматизирована;
zs - средняя заработная плата в месяц;
Ас - процент отчислений на социальное страхование.
Средняя заработная плата персонала сотрудника службы внутреннего контроля ОАО «РЖД» в
2015 г. составляла 50 тыс. руб.
Количество пользователей внедренного программного обеспечения будет равно 616 чел.
Расходы на персонал составят:
Z = п * zs * (1+ Лс/100) = 616 * 47,52 * (1+30/100) =
40040 тыс. руб.
Расчет показателя повышения производительности труда производится по формуле

Р(

Т
)  100%
F  T

(3)
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где Б - время, которое планировалось пользователя для выполнения работы до внедрения программ;
АТ - экономия времени после внедрения программ.
Проведем оценку времени работы пользователей (таблица 3).
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Фонд рабочего времени в месяц составляет
9600 минут. Доля каждой операции в месяц одинакова. Все отделы проводят одинаковое время при
работе с операциями. Срок полезного использования программы - 7 лет, норма амортизации - 15% в
год.

Таблица 3
Оценка времени работы пользователей до и после автоматизации труда сотрудников службы внутреннего контроля ОАО «РЖД»
Среднее время на операцию в месяц на Экономия времени в
№п/п Вид работ
одного сотрудника, минут
месяц, минут АТ
После
До автоматизации
Ошибка!
1
Ввод информации
240
120
120
2
Проведение расчетов
150
60
90
3
Подготовка и печать отчетов
400
240
120
4
Анализ и выборка данных
1500
750
750
Заполнение сложных документов
5
1500
750
750
по основной деятельности
Работа с электронными докумен6
4000
2400
1600
тами по основной деятельности
Итого

7790

Проведем расчет экономии для ОАО «РЖД»»
от внедрения автоматизированных систем управления рисками: Р = 3470/7790 = 44,5%.
Стоимость затрат на внедрение программного
продукта для управления рисками представлена в
таблице 2 и составит 23716 тыс. руб.
Э = 7год*Р - Еп*Кп = 40040*44,5/100 0,15*23716 = 14260,4 тыс. руб.
Таким образом, экономический эффект от
внедрения автоматизированной системы (ERM).
Модуль «Риск-менеджмент в ОАО «РЖД» составит
14260,4 тыс. руб.
Срок окупаемости инвестиций:

РР 

J
Ps

(4)

где РР - срок окупаемости инвестиций; I сумма инвестиций в проект; РБ - среднегодовая
(среднемесячная) прибыль.
Сумма инвестиций в проект составляет 23716
тыс. руб.

PP 

23716
 1,66 года
14260,4

Таким образом, срок окупаемости инвестиций

4320

3470

для реализации мероприятий по автоматизации
службы внутреннего контроля составляет 1,66 года.
Таким образом, экономический эффект от
внедрения предложенных мероприятий по управлению рисками в ОАО «РЖД» составит 14260 тыс.
руб. Срок окупаемости предложенных мероприятий составит 1,6 года.
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Abstract
Concerning the sustainable growth trend of the world economy, the question nowadays arises about an establishment of indicators characterizing the permissible impact of economic growth on the environment as well as
setting targeted values such as, for example, the Paris agreements, which brought almost all nations into a common
cause in order to undertake efforts to combat climate changes. However, disputes are still arising concerning this
issue, especially after Russia’s postponed ratification and USA’s withdrawal from agreement. This work is devoted
to the analysis of Paris Agreements and their both positive and negative impacts on global economy and ecology,
based on statistical data.
Keywords: The Paris Agreements, economic growth, climate change, economy.
On the 21st session of the Conference of the Parties on 12 December 2015, around 55 countries reached
a landmark agreement to combat climate change, which
became known as the Paris Agreement and which established a new course in the global climate effort.
The central goals of an Agreement are the following: the goal of keeping the increase in global average
temperature below 2 degrees Celsius, as well as limiting this increase to 1.5 degrees later; the goal of monitoring global peaking and achieving “climate neutrality”; the goal of establishing the necessary level of
preparation, communication and maintaining a nationally determined contribution by all parties in the form
of regular and transparent reports; the goal of proposing
principles of environmental integrity, transparency and
robust accounting; the goal of paying attention to multiple types of adverse effects of climate change, as well
as limiting their impact through the Warsaw International Mechanism; the developed countries’ goal of
contributing to efforts of developing ones in the form
of provision of financial resources and the goal of establishing scientific long-term comprehensive system
by 2023 and every 5 years later in order to enhance international cooperative actions. In contrast to the Kyoto
protocol of 1997, the Paris Agreement defines responsibilities for all countries regardless of level of their
economic development, creates an international economic mechanism of financing projects all over the
world, as well as sets a voluntary mechanism of provision of agreement’s conditions.
However, there is still a wide discussion on options of response to the Paris Agreement, which has
been taking place since its signing in 2016. The main
reason of this situation is an identification of both benefits and harmful actions for an economy by different
governmental and private sector subjects on international level. For example, in the Russian Federation, an
Agreement gives an opportunity to influence the climate change with combined forces of others, taking

into account the protection of its national interests, to
participate in joint projects, which imply an exchange
and implementation of technological sustainable development mechanisms of other parties in order to promote goals.
Adoption is also significant concerning economic
reasons. Furthermore, the Paris Agreement could become a crucial instrument in order to prevent a loss of
competitiveness and unnecessary costs for Russian
companies, which still have an effect of sanctions on
their profits, through the abroad selling of abroad products, which comply with requirements for environmental friendliness . In addition, countries within the framework of the Paris agreement are going to develop a tool
for attracting investments in those countries, where
huge modernization process should necessarily take
place. Under continuous influence of financial sanctions, the agreement serves as another tool of attracting
investors, who prefer less risky assets and take into account social responsibility, in the country. Still, from
the other side, the most often offered alternatives of
government adaptation to climate changes under the
Paris Agreement in the form of transformation of Eastern Siberia region into a carbon free zone creates various economic challenges for the country: the loss of
competitiveness in the market of electric energy, because the largest coal power plants, which are the main
sources of both electric and thermal energy, are located
in the region; the growth of financial burden on coal
enterprises, which is hard to reduce under the agreement due to necessity of compliance with industrial
safety requirements during mining operations as well as
large financial and time costs for the search of alternative sources of energy, which are associated with natural specifications of the region: elemental composition
of coal varies within the boundaries of one deposit and,
so, demands the refinement of the chemical technology
from site to site.
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Figure 1. Percent change in CO2 Emissions under
Paris

Figure 2. Change in real GDP under Paris

Figure 3 Countries definition
The figures above illustrate the dynamics of economic growth and ecological state of other governments and some international governmental organizations within 5 years of Paris agreement’s existence.
Figure 1 shows the positive trajectory for almost
all regions in 2020, except USA, whose decision to
leave an agreement practically did not change the emissions amount within the period between 2015 and 2020.
However, such positive trends, as it is shown by
Figure 2, came at high cost. GDP fell in all regions, beginning in 2016. Rise in taxes (Figure 4) reduced investment in the countries, because the after-tax return
on capital in fossil fuel sector fell, the greatest impact

Figure 4. Tax rates on CO2 under Paris

of such decision under the Agreement was felt by
OPEC countries and Russia, whose economies rely
heavily on fossil fuels as both a domestic energy source
and as an export. It means that fossil-fuel-activities
dominate, despite rise of investments in renewable
sources, and, respectively, total investments fall (Figure 5).
The CO2 tax under the agreement also had an impact on monetary policy: while it causes energy prices
to rise, it increases inflation and causes central banks to
raise interest rates. As the capital stock felt also in other
regions, the marginal product of labor and the real wage
felt, as well as employment.

Figure 5 Change in total investment under Paris
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Figure 6 Change in short-term real interest rate under Paris
To summarize, it can be said that Paris agreement
has led to mostly negative consequences for the major
part of world economies through the means of high
pressure, such as carbon taxes, without which, however, the effect of controlling climate change was pretty
impossible without them, as it was shown in the first
year of agreement’s implementation, but even this was
not enough: only such countries as Turkey and UK performed at relatively medium rating, however, it turns
out to be gradually falling due to national experts’ fulfilled forecasts of resource scheme and investments expiring by 2020 in Turkey and simultaneous concomitant rise in carbon intensity of newly produced cars
along with coal phase-out. In other words, the Paris
Agreement becomes a double-edged sword.
There is no doubt that negative effects of economic growth on ecology take place and should be
eliminated or, at least, minimized. International agreements may be the most productive method in this case,
which allow simultaneous, strictly defined and controlled process of implementing countries’ national policies for the benefit of the whole world.
The Paris agreement, which was introduced in
2015, could have chances to become such method,
however, these chances did not enter into force due to
certain reasons. Firstly, there is a lack of an official institution, that has a direct control over the national process of agreement’s procuring and lacks parties’ fear of
getting imposed sanctions for non-compliance. Simultaneously, agreement sets too ambitious goals of reducing temperature and emissions on the planet, while their
achievement is pretty impossible for such countries as
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Figure 7 Change in real wages under Paris

Russia or Australia, which are too dependent from export from coal-mining and gas industries. As it was
shown by their examples, such attempts to pay much
attention to agreement’s issues might lead to the fall in
GDP and standards of living themselves, including the
level of wages, investments and employment.
In conclusion, it may be said, that there is no need
of sacrificing one types of benefits in order to achieve
another. However, ecological issue still should be
solved in terms of economic growth but with a more
balanced approach: social responsibility should be
taught to countries but without pressure on their national interests. Only common and coordinated decisions, also taking into account individual interests,
could provide the most optimistic results.
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Abstract
Modern adaptations mechanisms of households in the crisis conditions for adjustment to a new social and
economic situation are considered. Forecasts of its impact on the poverty of Ukrainian households and changes in
behavior in the consumer and labor markets have been made. The priority of protective mechanisms formed by
households themselves, taking into account their composition and property wealth are determined.
Keywords: adaptation, households, economic changes, mechanisms, global crisis.
Problem formulation. The global crisis of 2020
was deeper than all previous ones due to the collapse of
financial markets and the real economy, primarily consumption, exports and capital expenditures. Due to the
deteriorating epidemiological situation with the rapid
and unprecedented spread of coronavirus infection, it
has led to a decline in production, the cessation of various economic activities and, consequently, the fall in
GDP of many countries. Under such conditions, the scientific issues related to the development of protective
adaptation mechanisms for the survival of households
of different composition, level of material wealth and
real opportunities to overcome the crisis. In this aspect,
both the system of their state support and the mechanisms identified by households as the most appropriate
in such conditions are important.
Presentation of the main material. Countries
around the world with service economies, favorable
business conditions, developed health care systems and
strong government support for the economy and population are better able to adapt to the new situation, adapt
mechanisms faster and will not experience such a deep
socio-economic decline as poor countries. Among such
mechanisms in the context of the crisis, priority is given
to those that allow minimizing the negative consequences for business and households, including zero interest rates, credit easing, direct cash payments to
households and others.
Households may respond differently to economic
crises by changing behavior in the consumer or labor
market, on the one hand, and by changing the structure
of the household, in particular its aggregation, on the
other. Once in a crisis zone, households are looking for
an acceptable survival strategy that can counteract declining well-being and increasing poverty. Adaptation
to the new situation can take place in different ways through the sale of assets and the use of savings, the use
of insurance instruments, migration, redistribution of
assets between households, the involvement of certain
elements of subsistence farming. The choice of one or
another combination of these tools depends on the composition of the household, its financial status and vision
of appropriate ways to overcome the crisis.

In any case, Ukraine as a poor country will suffer
significant economic and social losses, which will affect the growing poverty of the vast majority of households, especially those who find themselves outside the
state programs to support certain sectors of the economy or certain categories of the population. Following
the results of 2020, we can expect significant negative
changes in monetary poverty. This year's events are unfolding in such a way that the gains of previous years
on poverty reduction may be completely lost. According to experts, if the quarantine measures are fully or
partially completed in June, then in 2020 the poverty
rate (at a cost below the actual subsistence level) will
increase to 45%, which is 17% higher than in 2019.
There will be an increase in poverty for all types of families, and households with children will suffer the most.
The poverty rate among families with children is expected to increase to 53.1 %, while the poverty rate of
childless households in 2020 will remain almost unchanged – 35.4 %.
The expected growth of social deprivation is due
to the fact that low social standards and norms will be
joined by: bankruptcies of small business structures, of
which about a third will not be able to resume operations within a year; partial suspension for the period of
quarantine of transport and services (their share in the
structure of GDP is almost a third); underemployment
in the manufacturing sector and declining demand for
its products; return of migrants from abroad (up to 2
million people), the share of which will replenish the
labor market in crisis; reduction of investments in construction, logistics and modernization of road transport
infrastructure due to redistribution of funds in favor of
anti-epidemiological measures.
Under crisis conditions, differences between the
adaptation potential of different categories of the population are revealed, the most vulnerable are the poorest
strata, which due to a certain "financial status" primarily experience changes in consumer prices, tariffs for
housing, medical and educational services. The aggravation of the crisis leads to a further reduction in the
financial capacity of some households and an increase
in debts for housing and communal services, rents for
apartments and houses, mortgage payments, consumer
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loans, etc. Rising food prices, combined with declining
household incomes due to the crisis, will worsen the
structure and quality of current consumption of most
poor households. At the same time, the behavior of
households in the real estate market will change - according to experts, the expected decline in consumer
activity in households will be 60-70%. And although
the provision of households with housing will not
change significantly in the near future, but changes in
the real estate market will be noticeable. In particular,
for economic reasons, developers are now abandoning
plans to develop local infrastructure in new residential
complexes.
Significant deterioration in the financial capacity
of households will be felt by those who will include the
unemployed - according to the State Employment Service of Ukraine as of April 16, 2020, the number of unemployed increased by 27% compared to the same period last year. The total number of those who lost their
jobs in the official sector of the economy and for various reasons did not register with the public employment
service is about 3 million people [1]. In general, the situation on the country's labor market will remain difficult and tense until the end of 2020. Unemployment
will be long and stagnant due to a significant economic
downturn, declining production and significant structural changes. Migrants will slowly return to work outside of Ukraine both due to the continuing risk of infection and due to economic problems in the world, as a
result of which the unemployment rate will be significant, its reduction will be delayed and will require significant efforts by each member of society [2]. Even before the end of the quarantine restrictions, some European countries, first of all Poland, stated that they could
not do without cheap Ukrainian labor, and therefore
would organize charter flights to deliver workers previously employed in agriculture and construction.
The expected exchange rate instability of the national currency and a significant level of inflation will
require an increase in the capacity of Ukrainian households to adapt to the crisis. International rating agency
Fitch Ratings predicts that the hryvnia to the dollar in
2020 will fall by 25% against strengthening by 14% in
2019 [3]; the inflation rate is projected by the Cabinet
of Ministers of Ukraine at 11.6% against the actual
4.1% in 2019 [4]. The National Bank of Ukraine gives
a more optimistic forecast of inflation in 2020, which
will be within the target range of 5% ± 1 percentage
point. Low inflation expectations are associated with
cheaper energy, reduced effective demand for goods
and services, abandonment of tourism, travel to relatives, etc. At the same time, there will be a normalization of demand due to the reduction of excitement or
excess. Due to the uncertainty in the real estate market,
the level of demand does not change significantly. According to this forecast, due to quarantine restrictions
to overcome the pandemic and the global crisis, the
Ukrainian economy will shrink by 5.0% in 2020, but
will resume growth at about 4% in the coming years.
The gradual lifting of quarantine restrictions, soft fiscal
and monetary policies will lead to the recovery of the
Ukrainian economy. This will also be facilitated by the
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government's increase in budget expenditures to overcome the crisis and measures taken by the National
Bank of Ukraine to support the banking system [5].
However, the financial situation of most households in the country will deteriorate rapidly due to the
slow recovery from the crisis and limited state support,
lack of objective information about the real financial
situation of socially vulnerable groups. During the period of declining incomes and rising inflation, household savings are slowing down or even starting to decline due to "eating". According to a survey by the
«Rating» agency, the population will have enough of
their savings only for a month (63% - less than a month;
6% - six months, 3% - a year) [6]. Due to the forced
expenditure of savings, it is possible to change the consumer priorities of the population in favor of cheap
goods and services, there is a high probability of
spreading financially saving behavior in the near future.
This will be counteracted by support programs
proposed by the Government of Ukraine, primarily the
provision of subsidies and assistance to low-income
households, as well as the increase or indexation of
pensions for 11.3 million people. However, the amount
of this assistance remains meager, it is not able to improve their well-being. Due to low purchasing power,
most Ukrainian households will maintain delayed demand for certain groups of food and non-food products
for a long time. It is clear that they will minimize the
cost of goods and services due to expectations of deteriorating socio-economic situation in the country due to
quarantine restrictions.
Conclusions. Households of any country have a
significant arsenal of adaptation to global crises, which
combine measures of state support of the population in
difficult socio-economic conditions and their own protection mechanisms of the members of these domestic
economies. Their choice and priority depends on the
gender and age composition of households, property
status, consumer behavior and behavior in the labor
market. In low-income countries, mechanisms aimed at
limiting consumption and optimizing it with expectations of worsening socio-economic situation in the future currently prevail. First of all, this applies to households whose members are employed in small low-income businesses that have not received real financial
support from the state in a crisis situation and do not
have the necessary financial resources to survive. This
can be the basis for a change in the scope of doing business, a complete exit from it due to disbelief in success
and the transition to employment under conditions of
competition in the labor market. Of course, over time,
the behavior of economic entities and mechanisms of
adaptation to the deep crisis will change, but the vector
of these changes will depend on the socio-political and
socio-economic situation in the country and the effectiveness of public policy in general.
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Аннотация
В статье определены перспективные направления решения проблемы энергозависимости Украины от
импортных энергоресурсов путем развития биоэнергетики. Охарактеризовано потенциал страны для выращивания биоэнергетических культур в условиях Винницкой области с целью определения целесообразности и перспективности использования этих культур как источника альтернативной энергии. Проанализировано влияние почвенно-климатических условий на качество выращенной биомассы. На основе результатов проведенных расчетов энергетической и экономической эффективности выращивания
биоэнергетических культур выявлен ряд недостатков в процессе производства биомассы и указано на важность повышения урожайности данных растений. Предложено комплекс мероприятий для повышения
урожайности указанных культур путем разработки современных технологий их выращивания, уменьшение потерь урожая при сборе и освоение новых перспективных технологий выращивания биоэнергетических культур. Сделано обзор потенциала отечественной биоэнергетики в разрезе твердотопливной биомассы фитоэнергетических растений энергетической вербы, мискантуса и свитчграса. Выделено ряд факторов, сдерживающих развитие биоэнергетики в Украине и обобщено спектр проблем, требующих
немедленного решения.
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Abstract
The promising directions for solving problems of the country's energy dependence on imported energy resources through the development of bioenergy are justified. The potential of Ukraine for growing bioenergy crops
and the research and production activities of one of the experimental and breeding stations in Vinnytsia region to
determine the effectiveness of growing and using these crops has been characterized. The influence of soil and
climatic conditions on the quality of the grown biomass (using the example of Uladovo-Lyulinеtsk experimental
selection station of the Vinnytsia region) was analyzed. Based on the results of calculations of the energy and
economic efficiency of growing bioenergy crops, a number of shortcomings in the biomass production process
were identified and the importance of increasing the yield of these plants was pointed out. Measures to increase
the yield of these crops through the development of modern technologies of their cultivation, reducing crop losses
in the collection and development of new promising technologies for growing bioenergy crops were proposed.
The potential of domestic bioenergy in terms of solid fuel biomass of phyto-energy plants of energy willow,
miscanthus and switchgrass is considered. A number of factors hindering the development of bioenergy in Ukraine
are highlighted and the range of problems that need immediate solution is summarized.
Ключевые слова: энергозависимость, возобновляемая энергетика, биомасса, биотоплива, энергетические культуры, мискантус, свитчграс, энергетическая верба, экономическая эффективность, экономикоэнергетическая оценка.
Keywords: energy dependence, renewable energy, biomass, biofuels, energy crops, miscanthus, switchgrass,
energy willow, economic efficiency, economic and energy evaluation.
The problem formulation. Due to the rapid
depletion of traditional energy resources in the world,
limited and irrational use of fossil fuels, rising prices
and high dependence of the world on their imports, the
need to increase the share of alternative energy sources
in the overall structure of energy consumption is
becoming increasingly important. Involvement of
renewable fuel sources in the general energy balance
with simultaneous implementation of energy efficiency
measures is especially important for Ukraine. This will
not only increase energy security, but also improve the
relevant environmental and social parameters.
Sustainable use of biomass in Ukraine will reduce
energy dependence on foreign energy suppliers. The
transition to the use of alternative fuels will further
contribute to the development of the economy
(reduction of heat tariffs, creation of new jobs,
additional contributions to the budget, etc.). The
success and cost-effectiveness of alternative energy
projects depend on the quality of research and
development in the field of growing and processing
bioenergy crops. In this context, the issues of economic
and energy assessment of the efficiency of cultivation
and use of bioenergy crops require particularly detailed
study and analysis of prospects for practical
implementation.
Analysis of recent research and publications.
Leading domestic scientists, namely Hrytsyshyn M.I.,
Perepelytsia N.M. [2], Kaletnik H.M., Skoruk O.P.,
Branitsky Yu. Yu. [4], Roik M.V. [13, 14], Sinchenko
V.M. [15] and others. However, the systematization of
the results of scientific research and the formation of
proposals
for
further
implementation
and
implementation of scientific developments in the
cultivation of energy crops in the direction of
improving the country's energy security remains an
insufficiently solved task.
Formulation of the article goals. The purpose of
the article is to conduct an economic and energy
assessment of the cultivation efficiency and use of
bioenergy crops and identify promising areas of
practical implementation of their bioresource potential
in the direction of improving the energy efficiency of

thermal energy systems.
The main material. In modern geoeconomic
conditions, Ukraine is endowed with a synergy of
natural-climatic and trade-economic conditions. The
country's share of Europe's agricultural land is about
20%, of which 27% is arable land, and the land supply
rate is 0.9 hectares per person, which is the highest
among EU countries. The volume of blacksoil is
estimated at 8% of world reserves, which opens up
opportunities for Ukrainian industry to grow the vast
majority of both agricultural and energy crops. All this,
together with a powerful human potential, provides
Ukraine with a guarantee not only of food security, but
also the prospect of becoming an active player in the
global biofuel market [1].
In the context of the economic crisis, in Ukraine
there is a question of a rational solution to the problem
of chronic dependence on imported energy resources
due to the priority of the use of renewable energy
sources. Among the optimal areas of renewable energy
is biomass, the supply of which in Ukraine is almost the
highest in Europe [3]. Its main sources include
secondary resources of vegetative origin (straw, husks,
stems, corn cobs, tree pruning), the potential of which
is estimated at 50 million tons / year, and specific
energy plants that provide significant increases in
biomass that can be used. for the generation of thermal
energy, the amount of which, according to scientists,
can meet about 12-15% of Ukraine's needs. In addition
to the energy effect, this direction will help to improve
the environmental situation through the absorption of
CO2 and reduce emissions of pollutants into the air [9].
It should be noted that Ukraine has significant
potential for cultivating the studied bioenergy crops.
Soil and climatic conditions of most regions of the
country contribute to the intensive transformation of
solar energy into energy-intensive biomass of C4 plants.
These crops are unpretentious to soil fertility, do not
require special application of fertilizers and pesticides,
prevent soil erosion, create conditions for protection of
agroecosystems and prevention of degenerative
processes, as well as reduce the cost of biomass.
Therefore, these types of crops can be grown on
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infertile soils, which, according to statistics, in Ukraine
there are more than 8 million hectares [6]. Thus,
according to European experts, the area of land
available for growing energy crops in 2020 will
increase to 20.5 million hectares, and in 2030 - up to
26.2 million hectares. In Europe, for farmers it is a
profitable business and improving the condition of
land, for local communities - rent, job creation, for the
country - energy independence, improving the
environment.
Ukraine is one of the energy-deficient countries,
according to the Ministry of Energy and Coal Industry,
the state's energy dependence on fossil fuel supplies is
about 70%. In total, 114.8 million tons of fuel were
consumed in 2019, of which only 53% were of own
origin [7]. In 2019, the use of natural gas in Ukraine
compared to 2018 decreased by 7% - from 32.3 billion
cubic meters to 29.8 billion cubic meters while imports
increased by 34.9% to 14.2 billion cubic meters.
Accordingly, the structure of the modern fuel and
energy complex of the state is based on imports of
energy raw materials, the cost of which is constantly
growing due to the rapid trend of increasing world
consumption, which, according to world experts, by
2050 will increase more than twice. At the same time,
almost 40% of energy needs will be covered by
renewable energy sources, including about 30% - by
biomass [15]. Due to favorable soil and climatic
conditions for growing plants, one of the most
promising types of alternative energy in Ukraine is
phytoenergy, which is based on bio-raw materials of
plant origin. Therefore, given the significant potential
of plant resources in Ukraine, a promising way out of
the energy crisis is the development of the bioenergy
industry. The theoretical potential of biomass to ensure
the production of biofuels in Ukraine, according to
scientists, is about 50 million tons, but economically
advantageous - 27 million tons. In modern conditions,
one of the most profitable alternative fuel resources is
solid biomass of plant origin, as evidenced by the rapid
development of the production and use of solid biofuels
in the domestic market of Ukraine and the growth of its
exports mainly to EU countries. In 2015, Ukraine
supplied about 1 million tons of pellets to foreign
markets [9].
Currently, there are a number of companies in
Ukraine that cultivate energy crops for market
purposes, as well as conduct extensive research. A
significant contribution belongs to the Institute of
Bioenergy Crops and Sugar Beets of NAAS of Ukraine,
in particular, in the field of research and selection of
energy willow, poplar, miscanthus and switchgrass,
which are relatively new "energy carriers" for Ukraine.
The main advantages of plant biomass as an energy
source include the environmental cleanliness of
emissions compared to fossil fuels, the lack of negative
impact on the balance of carbon dioxide in the
atmosphere.
In Europe, there is a growing interest in crops
grown for biomass as a source of renewable CO2 neutral energy and as a source of fiber for the
production of paper and other renewable materials. To
do this, many different species of plants are studied,
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such as willow, eucalyptus, poplar, as well as annual
and perennial cereals. On the basis of the received
practical developments of scientists of the Institute we
will carry out the detailed characteristic of separate
profitable kinds of researched energy cultures, among
which miscanthus, energy willow and switchgrass.
Miscanthus is the most promising plant for the
production of solid biofuels compared to other crops,
due to its biological potential. The stems of the plant
can reach up to 4 meters in height and contain 64-71%
cellulose, which determines its high energy value. One
ton of dry biomass of miscanthus is equivalent to 400
kg of crude oil, 1.7 tons of wood, 515 cubic meters. m
of natural gas, or 620 kg of coal. As the experience of
cultivation of miscanthus shows, the crop can be
harvested annually by 20-25 tons of dry biomass from
1 ha for 20 years after two cycles of vegetation after the
plantation of this plant Miscanthus is used as fuel in
thermal power plants for electricity production, also
burned in conventional solid fuel boilers for heating
residential and industrial premises. For combustion in
conventional solid fuel boilers, the finished crushed
mass of miscanthus is pre-pressed into briquettes or
fuel pellets. Important characteristics of miscanthus
fuel pellets are environmental friendliness and energy
safety, fire safety during storage, minimal emissions of
carbon monoxide into the atmosphere during
combustion and the absence of unpleasant odors, so the
use of such biofuels will not contribute to the
greenhouse effect. The energy value obtained during
the combustion of miscanthus is equal to wood and is
up to 19 MJ / kg. Ash after burning miscanthus can be
used as a potash fertilizer on the same plantation [13].
Switchgrass is used in the production of solid
biofuels and the pulp industry. In Ukraine, switchgrass
is used as a phytoenergy crop for the production of solid
fuels in the form of briquettes and pellets, as well as
liquid biofuels in the form of ethanol and butanol, is a
new crop that requires research to determine its growth,
development and productivity, development of
technological processes. Switchgrass is undemanding
to agro-climatic conditions, has a high natural
resistance to diseases and pests, which contributes to
stable yields of dry biomass on low-fertile and eroded
soils. Under such conditions, the height of switchgrass
plants reaches from 1.0 to 2.5 m, and the yield of dry
biomass from 7 t / ha to 14.2 t / ha, depending on the
variety. With proper plant care, a biomass crop can be
harvested for 15 years. The structure of switchgrass
biomass has typical components for biofuel raw
materials: about 50% carbon, 43% oxygen and 6%
hydrogen. Dry biomass has a low ash content - up to 24%, relatively low content of potassium and sodium in
combination with high content of calcium and
magnesium, which contribute to high combustion
temperatures and reduce the likelihood of slag during
combustion in boilers. The cost of switchgrass biomass
in different countries ranges from 15 to 40 euros / t of
dry matter. In North and South America, a large number
of varieties of switchgrass have been created that can
be used in Europe and Ukraine after detailed study.
According to scientific studies, varieties originating
from South America are suitable for growing in both
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the Southern and Northern territories of Europe, but
their cold resistance is lower compared to varieties of
northern origin. [4].
Promising sources of raw materials for the
production of solid biofuels include varieties of fastgrowing willow (Salix Viminalis), which has gained
popularity as a source of energy among highly
developed European countries such as Denmark,
Ireland, Sweden, Poland, England and others. Today,
the largest area under this crop is occupied in Sweden
(about 20 thousand hectares) and Poland (more than 6
thousand hectares). Willow is not demanding to the
presence of nutrients, so it can grow on unproductive,
acidic and wet soils [5]. In Ukraine, the use of willow
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biomass as an energy raw material is also widely
developed. Currently, the area of energy willow
plantations in our country is about 5,000 hectares [9].
To create energy plantations, it is important to choose
a variety of willow for cultivation in certain soil and
climatic conditions. One of the most promising species
for growing on energy plantations is the willow.
Here are the key soil and climatic conditions for
the growth of bioenergy crops, grouped by scientists
from the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet
NAAS on the basis of experiments conducted in the
Vinnytsia region, in areas where black soil
predominates deep low humus, average humus content
7% (Table 1).
Table 1
Soil and climatic conditions for growing bioenergy crops
Indicator
Energy willow
Miscanthus
Switchgrass
Soil
unproductive, degraded
The slope of the field
>5 C◦
Acidity, pH
5-7
6,5 – 7,5
5-7
Depth of groundwater
up to 2 m
4m
5m
Precipitation per year, mm
not less than 700
500 - 700
400 - 600
sufficient moisture
sufficient and unstable
unstable and insufficient
Climatic zone
during the year
moisture during the year
moisture during the year
Source: [13]
In general, Vinnytsia region is a powerful
industrial and agricultural region, whose innovative
activity demonstrates efficiency in a range of areas.
One of such important strategic directions is bioenergy,
as modern changes in the energy vector of the state
provide for the creation of a reliable and efficient
breeding base of energy crops, development of projects
to attract investment in the agro-industrial complex to
build potential facilities for bioethanol, biodiesel,
biogas and solid biofuels. and introduction of an
alternative energy consumption system. According to
the Ministry of Agrarian Policy, the technically
achievable energy potential of Vinnytsia region by

agricultural by-products is 0.69 million tons. According
to this indicator, the region ranks 6th among other
regions of Ukraine [4].
The next stage of research is highlighted in Fig. 1
and fig. 2, from which it follows that the actual yield
achieved in the Vinnytsia region is somewhat low.
Energy willow showed a result of 12 t / ha, while the
average in Ukraine - 26 t / ha. Under the conditions of
reaching the maximum values of potential yield, the
energy yield of willow can increase more than 3 times
- up to 40 t / ha, which will increase the energy
efficiency of their cultivation.
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Fig. 1. Energy efficiency of growing energy plants in the Vinnytsia region
Source: summarized by the authors
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Energy
willow
(180)

Switchgrass
(190)

Total
574
Miscanthus
(204)

Switchgras
s
(342)

Total
1367

Energy
willow
(600)

Miscanthus
(425)

At the actual yield
At the potential yield
Fig. 2. Energy yield, MJ / ha per year
Source: summarized by the authors
Based on the analyzed data, we calculate the
economic efficiency of growing biomass of energy
crops (table 2)
It should be noted that the peculiarity of these
energy crops is that in the first years after planting they
form the root system and increase biomass, so they are

unproductive. Cost-effective yields can be achieved in
the 3rd year of vegetation for willow and switchgrass
and in the 5th year of vegetation for miscanthus.
Therefore, the period of full payback of plantations of
bioenergy crops - from 5 to 10 years [14].

Table 2
Theoretical calculation of economic efficiency of growing bioenergy crops in the Vinnytsia region, per 1 hectare
of crops, 2019
№
Indicators
Energy willow
Miscanthus
Switchgrass
At the actual yield
1
The cost of dry biomass, UAH
4200
3120
1900
2
Cost of 1 ton of dry biomass (UAH / t)
350
260
190
3
Sales price, UAH / t
734
504
360
4
Sales revenue, UAH
8808
6048
3600
5
Profit, UAH
4608
2928
1700
6
The level of profitability, %
109,7
93,8
89,4
At the potential (maximum) yield
7
The cost of dry biomass, UAH
9200
5000
3150
8
Cost of 1 ton of dry biomass (UAH / t)
230
200
175
9
Sales price, UAH / t
734
504
360
10
Sales revenue, UAH
29360
12600
6480
11
Profit, UAH
20160
7600
3330
12
The level of profitability, %
219,1
152,0
105,7
Source: calculated by the authors
From the table. 2 it follows that with the actual
yield of energy crops the highest profitability per 1 ha
of crops has the cultivation of energy willow (although
its cost of cultivation is quite high - 350 UAH / t, but
the selling price, which is 2 times higher than the cost
of its cultivation, provides stable high product
profitability). The profitability of miscanthus (93.8%)
and switchgrass (89.4%) also has a high level (for each
hryvnia of advanced expenses UAH 0.93 and UAH
0.89 profit, respectively) are obtained. The growth of
the level of product profitability under these conditions
is significant: energy willow - 2 times; miscanthus - by
58.2 points; switchgrass - by 16.3 points. The potential
profit, under the conditions of commercial sale of
biomass, under these conditions will increase 3.36
times (from 9236 UAH / ha at the actual yield, to 31090

UAH / ha under the condition of achieving the
maximum yields of the studied energy crops). From a
hectare of plantation you can collect about 25 tons of
crop per year, harvesting every three years, that is, to
get cod every year, you need to plant plantations, taking
into account the rotation of plants. For example, if the
harvest is at intervals of three years, it is logical to plant
the plantation in three measures (years) to have a
harvest of one third of the total area each year.
We consider the direction of biofuel production
development from energy crops to be promising, first
of all, due to the difficult situation of providing
Ukraine’s energy needs with its own energy resources.
In accordance with the updated Energy Strategy of
Ukraine for the period up to 2030, in terms of energy
intensity of GDP, our country is several times higher
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than the developed countries of Western and Eastern
Europe. Thus, the energy intensity of Ukraine's GDP is
0.55 tons at $ 1,000 GDP compared to 0.1 - for
Germany, 0.2 - for Poland and 0.46 - for Russia. Given
the country's dependence on imports of energy sources
such as gas and oil, high energy intensity limits the
competitiveness of national production and places a
heavy burden on the economy. In addition to economic
and environmental feasibility, the use of energy crops
is necessary for Ukraine to strengthen national energy
security, as well as to join the European and world
energy community. According to the Secretariat of the
Energy Charter, the potential for energy savings in
Ukraine is 27 million tons AD. (equivalent to about 12
billion euros), or 25% of final consumption of all
energy resources [3]. The use of renewable fuel sources
is one of the most important areas of Ukraine's energy
policy aimed at saving traditional fuel and energy
resources and improving the environment. Increasing
the share of alternative energy sources in Ukraine's
energy balance will increase the level of diversification
of energy sources, which will help strengthen the
country's energy independence. In addition, according
to the Concept of implementation of state policy in the
field of heat supply, approved by the order of the
Cabinet of Ministers of August 18, 2017 № 569-r, [11]
aims to achieve 30% share of renewable energy in the
overall balance in 2019-2025 heat supply systems, and
in the period 2026-2035 - up to 40%. Ways to achieve
these goals are described in the National Renewable
Energy Action Plan for the period up to 2020
(NREAP), approved by the Order of the Cabinet of
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Ministers of October 1, 2014 № 902-r [12]. According
to this Plan, the goal is to achieve 11% of RES in gross
final energy consumption in 2020. At the same time,
only in the heating sector is expected to contribute
biomass in the amount of 5000 thousand tons AD / year,
which will be 85% of the contribution of all RES in this
sector in 2020. The planned figures for the contribution
of biomass correspond to the replacement of natural gas
in the amount of 6.25 billion cubic meters. m / year in
the thermal energy sector and 0.95 billion m3 / year in
the electricity sector (predicting that 90% of electricity
capacity on solid biomass will operate in the mode of
thermal power plants - TPP), which together should
replace natural gas in the amount of 7.20 billion cubic
meters / year [9].
Let`s calculate the feasibility of growing and
processing of the described energy plants in the
Vinnytsia region. Thus, the production of biofuels from
biomass of energy crops involves the use of agricultural
land, namely arable land, the area of which in the
Vinnytsia region, as of 01.01.2019, according to the
State Geocadastre [6] is 1725.5 thousand hectares. If
we set aside 7% for sowing energy crops, we will get
an area of 120.8 thousand hectares. Allocating for their
cultivation area in accordance with the reduction of
profitability. Thus, we will allocate 100,000 hectares,
miscanthus and switchgrass to grow 10.4 thousand
hectares each. As a result, it is possible to obtain,
according to the average yield, dry weight of energy
willow 2.6 million tons, miscanthus 192.4 thousand
tons and switchgrass 145.6 thousand tons (table 3).
Table 3

Calculation of bioraw materials energy efficiency
Area of
plantations,
thousand
hectares

Average annual
dry mass yield
(30% moisture),
thousand tons

Yield of solid
biofuel
(10% moisture),
thousand tons /
year

Volume of
natural gas that
can be replaced,
million m3

Cost of replaced
natural gas, UAH
million *

Energy
willow

100

2600

2080

1040,0

8696,3

Miscanthus

10,4

192,4

154

77,0

643,8

Switchgrass

10,4

145,6

116,5

58,3

487,5

Total

120,8

2938

3231,7

1175,3

9827,7

Crop

3

* for the calculation we take the price of 8361.85 UAH / thousand m , which is used in the calculation of heating
services of budgetary institutions.
Source: calculated by the authors
The calorific value of one kilogram of dry willow
biomass averages 18 MJ. Thus, 1 ton of dry vine
biomass (10% moisture) can replace 750 kilograms of
coal or 500 cubic meters of natural gas, which means
that 1 hectare of vine can annually produce
environmentally friendly fuel equivalent to about 20
tons of coal or 13,000 cubic meters of natural gas. At
the same time, the cost of vines in comparison with
other types of fuel is much lower, which in these
proposed scales can save gas in the amount of 1.175
billion cubic meters, or at a cost of exactly 9.827 billion

UAH (Table 3). In addition, vine biomass can also be
mixed with coal and coal waste without replacing the
design of furnaces. In 2019, the use of natural gas in
Ukraine amounted to 29.8 billion cubic meters. m,
Vinnytsia region in 2019 consumed 821.5 million cubic
meters. m, of which 1.3 million cubic meters. m heating of budget organizations [8]. So, if you transfer
the entire budget area to solid fuel boilers, the need for
biomass of energy willow will be 2.6 thousand tons,
which can be obtained from an area of 100 hectares,
with an average yield of 26 t / ha, or 216 ha with a
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minimum - 12 t / Ha. Given that the collection of
biomass is carried out every three years, it is necessary
to plant an area of 300 hectares with an average yield,
or 650 hectares with a minimum. The cost of the
replaced gas will be UAH 11.885 million. The average
selling price of dry biomass of energy willow in
accordance with market conditions is 743 UAH / t,
respectively, the cost of the required amount of biofuel
will be 1.932 million UAH, additionally taking into
account 579.54 thousand UAH of transportation costs,
we will receive 2.512 million UAH of heating costs of
budgetary institutions of Vinnytsia under the conditions
of transition to energy willow as a heat source, this, in
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turn, will save UAH 9.373 million of budget funds.
Additionally, we will calculate the heating of a
room with an area of 1000 sq.m with different types of
fuel: gas, coal, fuel oil and biomass of energy willow
(Table 4). The need for thermal energy per hour will be
1000 square meters. m * 0.216 MJ = 216MJ / year.
Taking into account the average boiler efficiency of
70% and 10% of the loss during transportation, the total
specific amount of heat will be 302.4 MJ / h. The
average calorific value of natural gas is 33.5 MJ / cubic
meter, coal is 27 MJ / kg, dry mass of energy willow
(10% moisture) is 18 MJ / kg.

Table 4
Economic and energy assessment of the different fuels use on the example of the heating area of 1000 square
meters as of 2019.
Fuel
Fuel demand for the Thermal energy
Fuel cost per
Savings,
Type of fuel
consumption, kg
heating season, t
demand MJ /
season, thouthousand
(m3) / h
(thousand m3) *
1mkv / h
sand UAH
UAH
Natural gas
9
36,72
0,216
307,4
Coal
11
44,88
0,216
278,3
72,0
Oil fuel
7,5
30,6
0,216
312,1
38,2
Energy Willow
17
69,36
0,216
65,91**
284,4
* heating season count - 170 days, duration 4080 hours.
** 30% is additionally included in the cost as costs for biomass transportation.
Source: calculated by the authors
Thus, from these calculations it is noticeable that
the cost of heating with energy willow is the most
profitable option, as the cost of 1 MJ of heat is 6
kopecks, in contrast to 27 kopecks. when using natural
gas, and heating of 1000 sq.m of the area by a willow
will allow to save 284,4 thousand UAH for 4080 hours
of the heated season.
A practical confirmation of the declared efficiency
is the solid fuel boiler house in the city of Vinnytsia,
with a total capacity of 5.2 MW, which was put into
operation in July 2016 and is an example of the
transition from gas to alternative fuels. It works on
wood chips and by the end of the year has saved 2.2
million cubic meters. m of gas. And the funds that were
previously spent on the purchase of expensive gas,
today remain in Vinnytsia and Vinnytsia region and
replenish local budgets [10].
It is worth to mention that this technology of work
on chips is not for ordinary domestic boilers, because
for the efficiency of equipment and the feasibility of
growing willow for self-sufficiency, the capacity must
be at least 0.5 MW. The minimum starting volume

should be 100-200 hectares of willow next to the boiler,
then it will be a profitable business. 300 hectares of
adult plantations will give 5.5-6 thousand tons of cod
per year (at the rate of 18-20 tons per 1 hectare), which
is approximately 10,000 Gcal of heat or UAH 14.6
million in average tender sales prices of UAH 1,460 per
1 Gcal, ie 1 ha of plantations gives a revenue of 45
thousand UAH in terms of heat. The cost of investment
in 1 ha of energy willow plantations with a volume of
300 ha is, according to the Agro-Energy Company
Salix Energy [5], 1000 Euro / ha (30.67 thousand
UAH), this amount includes land preparation, purchase
of quality planting material, professional planting and
care in the first three years of plantation life. Thus, the
cost of the plantation with the calculated maximum area
of 650 hectares will cost UAH 19.94 million, with
annual savings of UAH 9.373 million, the payback of
such a plantation will be a little more than two years.
The proposed option of obtaining heat based on
the use of bioenergy raw materials is promising for both
the public sector and the utilities sector, as it provides a
number of advantages (Fig. 3).
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Reduction of
budget
expenditures
Additional budget
revenues

Reduction of expenses for payment of communal budgetary
institutions, and payment of subsidies to the population.

Reducing
social tension

Reducing the cost of thermal energy will help reduce debtors, which
is especially true for condominiums, where the debt is divided
between solvent citizens.
Reducing tensions in the work of heat generating enterprises, which
may incur losses for non-payment of services by debtors

Biomass production will promote investment and business
development. As a result - the creation of new jobs and increased tax
revenues.

Fig.3. The main advantages of bio raw materials using as a source of thermal energy for the utilities sector
Source: generated by the authors
Thus, this type of heating will provide, firstly,
cheaper energy, and secondly, filling budgets through
additional investment in production and services, as
well as reduce social tensions due to cheaper services,
which in turn will allow to pay more fully for services
provided by on the part of heat consumers.
Given the results of research, it should be noted
that the potential of domestic bioenergy is quite high,
as only solid fuel biomass of energy willow,
miscanthus and switchgrass can replace about 10
billion cubic meters of natural gas. However, as noted
by scientists Hrytsyshyn M.I. and Perepelytsia N.M. [2]
there are a number of factors that hinder the
development of bioenergy in Ukraine, in particular:
- the unresolved issue of the land market and the
low, compared to other European countries, "green"
tariff for energy produced from solid biomass;
- lack of mechanisms for providing preferences,
benefits and subsidies to companies that are willing to
invest in the implementation of agro-energy projects,
which creates a large investment burden for the investor
at the initial stage of planting.
- lack of objective information on the potential
effectiveness of invested capital.
Most business projects offered to domestic
producers justify the economic efficiency of
investment, referring to foreign experience. However,
such calculations do not correspond to the realities of
doing business in the Ukrainian legislative field.
Therefore, to maximize the economic potential of the
industry of bioenergy resources, development and
strengthening of its position in international and
domestic markets, it is necessary to solve a number of
urgent problems, such as:
- determining the feasibility of attracting
investment in the formation of the material and
technical base for growing bioenergy crops;
- creation of favorable regulatory and legal and
organizational and economic conditions for increasing
the raw material base and processing sector of the
bioenergy sector, increasing the efficiency of their
operation [2].
Conclusions. Thus, the aggravation of the
problem of environmental pollution, lack of fossil

energy resources and their growing shortage has led to
the expansion of the use of alternative energy sources,
including bioenergy crops used for the production of
various types of biofuels. Ukraine has all the necessary
prerequisites for this, namely: favorable soil and
climatic conditions; a sufficient amount of land
withdrawn from agricultural use, allowing the country
to take a leading position among European countries in
the production and use of biofuels from biomass.
The analysis of economic and energy assessment
of the use of different types of heating is the most
promising due to the low cost per unit of thermal energy
is the use of energy willow. The proposed option of
transferring budgetary institutions of the region to use
this type of fuel will save about 9 million UAH of
budget funds.
The calculations revealed certain shortcomings in
the process of growing biomass, namely low yields of
energy willow. 12 tons of biomass were collected from
a hectare of plantation, with an average of about 25
tons. Therefore, the main way to increase the economic
efficiency of growing energy crops is to increase yields.
The main measures to increase yields should be:
- development of modern technologies for
growing energy crops;
- introduction of resource-saving technologies
(use of high-yielding varieties under the conditions of
ensuring the implementation of technological
operations in accordance with agro-technical
requirements;
- reduction of crop losses during harvesting;
- increase of production culture, provision of
insurance protection of crops;
- development of schemes of means of protection
of power plantations, mechanized harvesting and
processing of a crop taking into account available
material and technical base of research station;
- development of promising technologies for
growing bioenergy crops, which are planned for
industrial processing into biofuels, etc.
In addition, to receive cod annually, it is necessary
to plant plantations taking into account the rotation of
plants, ie a three-year cycle. Thus, increasing the
efficiency of growing bioenergy crops, promoting the
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production and use of biofuels, will create additional
employment and become a source of budget
replenishment, and further allow Ukraine to get rid of
the status of energy-deficient state and strengthen
economic and energy independence.
Prospects for further research are to substantiate
innovative technologies for growing bioenergy
varieties of plants and develop conceptual directions
for the implementation of heat generation systems
using solid fuel boilers on biofuels, which will increase
energy independence and reduce unit cost of thermal
energy.
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Анотація
Проведено дослідження потреби інтеграції сучасних цифрових систем у бізнес. Досліджено рівень
потреби підприємств у інноваційних розробках та оцінено динаміку витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт. Встановлено необхідність впровадження електронних цифрових систем розрахунків клієнтів із підприємствами через потребу поліпшення інвестиційного клімату
в Україні. Проаналізовано динаміку руху прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в економіці України та із України. Розроблено механізм впровадження еквайрингу, як сучасного інструменту у системі розрахунків клієнтів із підприємством за товари, роботи та послуги. Доведено, що
завдяки еквайрингу розрахунків змінюється сама модель провадження бізнесу. Обґрунтовано основні переваги впровадження електронних цифрових систем розрахунків у загальну модель організації бізнесу підприємства. Сформовано головні переваги використання еквайрингу для клієнтів підприємства. Представлено модель роботи в електронному платіжному кабінеті підприємства.
Abstract
A study of the need to integrate modern digital systems into business. The level of needs of enterprises is
investigated in innovative developments and the dynamics of enterprises' costs for research and development by
types of work is estimated. The necessity of introduction of electronic digital systems of settlements of clients with
the enterprises because of need of improvement of an investment climate in Ukraine is established. The dynamics
of direct investment (equity and debt instruments) in the economy of Ukraine and from Ukraine is analyzed. The
mechanism of introduction of acquiring as a modern tool in the system of settlements of clients with the enterprise
for goods, works and services is developed. It is proved that due to acquiring calculations the model of doing
business changes. The main advantages of introduction of electronic digital payment systems in the general model
of business organization of the enterprise are substantiated. The main advantages of using acquiring for the
company's clients are formed. The model of work in the electronic payment office of the enterprise is presented.
Ключові слова: еквайринг, розрахунки, цифровізація, система управління, інвестиційна привабливість, цифровий код, підприємство, автоматизація процесу, інформаційна база даних.
Keywords: acquiring, calculations, digitization, management system, investment attractiveness, digital code,
enterprise, process automation, information database
Постановка проблеми. Впровадження сучасних технологій у бізнес є неодмінною умовою конкурентної боротьби підприємства за клієнта та зайнятий сегмент ринку. Цифровізація кардинально
сприяла змінам в організації бізнесу та у виборі інструментів його провадження. Грошові ресурси перетворились із фізичної форми спочатку у записи у
відповідних реєстрах, а на сьогодні – взагалі у цифровий код записаний на накопичувачі інформації із
доступом до нього за допомогою електронної карточки. Завдяки цьому безпека їх використання,
умови зберігання, та способи контролю також змінились, ставши більш ефективними, простими та
зручними. Одним із інструменті сучасних розрахунків клієнтів із підприємством є система безготівкових розрахунків, тобто еквайринг. Даний інстру-

мент дає можливість реалізувати платежі та перекази на будь-яку суму, швидко, у будь-який час та
перебуваючи у будь-якій із країн.
Тому, головним завданням є розробити модель
інтеграції системи електронних розрахунків у бізнес підприємства. Для забезпечення конкурентної
боротьби підприємства на ринку товарів, робіт та
послуг необхідним є перехід бізнесу на цифровий
формат системи його організації, механізму облікового забезпечення та електронні системи управління ним. Цифрова економіка, яка стала невідємною складовою стратегії розвитку держав Світу, в
тому числі і України вимагає від підприємств швидкої адаптації до умов роботи в інноваційному середовищі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Процесом інтеграції цифрових технологій у сучасний бізнес займаються науковці та практики зі
всього світу: Patel H., Chandrasekaran S., Levin R.,
Roberts R., Коляденко С.В, Гудзь О.Є., Азьмук Н.,
Бузник В., Жуковська В.М., Циганок А. та інші.
Ними проводилось дослідження впливу цифровізації та сучасний бізнес. Проте, даний процес достатньо швидко інтегрувався в економіку усіх країн та
змінюється під впливом сучасних технічних і технологічних можливостей. Тому, вкрай необхідно
розробити механізм впровадження сучасних цифрових систем у бізнес та оцінити варіанти найбільш
ефективних інструментів для конкретних умов провадження бізнесу.
Постановка завдання. Метою наукового дослідження виступає вивчення вивчення теоретичних
аспектів інтегрування еквайрингу у загальну систему розрахунків підприємств та практичної розробки алгоритму функціонування такої системи із
адаптуванням її у загальну інформаційну базу даних підприємства. На сьогодні важливо організувати систему управління ресурсами підприємства
таким чином, щоб забезпечити максимальний доступ в режимі онлайн до оперативної інформації про
стан фактичної наявності оборотних ресурсів та
стану розрахунків із підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження.
За результатами проведених нами досліджень стану
економіки країни та оцінки фінансового результату
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підприємств відмічено, що важливим є впровадження сучасних інструментів організації бізнесу
та елементів цифровізації в усі етапи виробничого
процесу й у систему обслуговування клієнтів.
З метою поліпшення рівня конкурентоспроможності підприємств на ринку проводиться постійна
робота в напрямку удосконалення як технічних засобів, так і технології виробництва продукції, товарів, робіт та послуг, а також удосконалення елементів системи управління підприємствами. Оцінюючи динаміку рівня витрат підприємств на
виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт варто зазначити, що спрямування витрат
за їх видами в останні 10 років кардинально змінилось при порівнянні із даними базового періоду
(2010 р.). Якщо, у 2010 році левова частка (52,848,6% відповідно у 2010-2011 роках) витрат спрямовувалась на проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, то у 2019 році їх величина склала лише 11,8% від загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень та
розробок. Проте, у 2019 році максимальна частка у
структурі витрат на виконання наукових досліджень і розробок належить витратам понесеним на
прикладні наукові дослідження (44,8%) та на витрати понесені на фундаментальні наукові дослідження (43,4%). Тобто, при зміні умов господарювання підприємств на ринку та зміні потреб споживачів і підходів до конкурентних переваг
змінюється підхід до організації системи управління.
Таблиця 1
Динаміка витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт, (тис.грн)
У тому числі на виконання
фундаментальних науко- прикладних наукових дос- науково-технічних (експерименвих досліджень
ліджень
тальних) розробок
Обсяг
у % до загального
у % до загального
Рік витрат –
у % до загального обсягу
обсягу витрат на
обсягу витрат на
усього
витрат на виконання наутис.грн виконання науко- тис.грн виконання науко- тис.грн
кових досліджень і розрових досліджень і
вих досліджень і
бок
розробок
розробок
2010 44168,8 8900,7
20,2
11950,2
27,1
23317,9
52,8
2011 37772,3 8918,7
23,6
10478,4
27,7
18375,2
48,6
2012 37226,6 16576,3
44,5
7737,3
20,8
12913,0
34,7
2013 28986,4 14400,2
49,7
7658,6
26,4
6927,6
23,9
2014 33182,5 14148,6
42,6
9966,3
30,0
9067,6
27,3
2015 26912,9 13677,0
50,8
8699,4
32,3
4536,5
16,9
2016 39473,3 19563,8
49,6
11052,4
28,0
8857,1
22,4
2017 44803,0 13625,1
30,4
22226,3
49,6
8951,6
20,0
2018 49084,5 22419,6
45,7
15498,6
31,6
11166,3
22,7
2019 39646,1 17187,3
43,4
17762,5
44,8
4696,3
11,8
Джерело: Узагальнено автором на основі [1]
Це спонукає до зміни вибору інструментів організації управління підприємством, технічних засобів та технології виконання тобіт, виробництва
товарів та надання послуг. В умовах широкого поширення цифровізації та інтеграції її елементів в усі
сфери бізнесу та напрямки діяльності змінюється

підхід до вибору інструментів реалізації головної
цілі підприємства та виконання стратегічного його
завдання.
Важливе значення залучення елементів цифровізації в систему бізнесу має її вплив на поліпшення
умов інвестиційного клімату.
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Таблиця 2
Динаміка руху прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в економіці України/з України (за періоди з початку року), (млн.дол. США)
Усього прямих інУ тому числі з
вестицій в еконоПоказники
країн ЄС
інших країн світу
міці України
2016
2019
2016
2019
2016
2019
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
41
31807,
33531,
на 01.01 звітного року
40005,3
8198,1
8360,9
892,1
2
2
Акціонерний капітал нерезидентів
32
24982,
25972,
на 01.01. звітного року
32122,5
7139,7
6 932,8
905,1
8
3
Надійшло акціонерного капіталу нерези4 405,9
2 531,1 1 972,1 1 934,7
2433,8
596,4
дентів
Вибуло акціонерного капіталу нерезиде–1
–
−904,2
−725,7
−178,5
–238,5
нтів
282,3
1043,8
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості,
−1
−2687,8
1 655,7
1426,1 −977,2
229,6
утрати, перекласифікація інвестицій
710,6
тощо)
з них
−1160,
курсова різниця1
−1437,5
947,1
708,5 −276,8
238,6
7
Акціонерний капітал нерезидентів
35
24
28289,
на 31.12. звітного року
32936,4
8417,8
7 520,3
809,6
518,6
3
Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов’язання за
торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
на 01.01. звітного року
7882,8
8 987,0 6 824,4 7 558,9
1058,4
1 428,1
на 31.12. звітного року
7593,7
9 411,6 6 638,4 8 222,9
955,3
1 188,7
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
31157,
36512,
на 31.12. звітного року
40530,1 45221,2
9373,1
8 709,0
0
2
Джерело: Узагальнено автором на основі [3]
Завдяки сучасним технологіям, які дають можливість контролювати рух та використання інвестиційних коштів їх кінцевими бенефіціарами, а також
забезпечувати оперативне управління ними в режимі онлайн завдяки віддаленому доступу в повному часовому доступі 24/7 інвестиційний рух в
Україні щорічно пожвавлюється.
Оцінюючи стан руху прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в економіці України/з України відмічено, що у 2019 році
їх величина поступово збільшується при порівнянні
із даними 2016 року. Якщо вартість прямих інвестицій нерезидентів в Україні (акціонерного капіталу та боргових інструментів) у 2016 році становила 40530,1 млн.дол. США, то у 2019 році їх величина збільшилась на 4691,1 млн.дол. США, та
склала 45221,2 млн.дол. США.
Додаткове залучення інвестицій потребує
зміни підходу до їх обслуговування та організації
системи контролю за їх рухом в режимі онлайн.

Нами проведено також оцінку динаміки руху
інвестицій на рівні центрального регіону України
(вінницької області). В цілому тенденція до залучення інвестиційного капіталу є досить сприятливою та має позитивну динаміку. Якщо у 1995 році
прямі іноземні інвестиції у Вінницькій області
складали лише 0,4 млн. дол. США, то у 2000 році їх
величина зросла у більше ніж у 32 рази і становила
12,9 млн. дол. США. Станом на 31.12.2019 року їх
розмір зріс до рівня 236,7 млн. дол. США, що свідчить про формування достатньо сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області, яка є центральним регіоном України (табл. 2).
Важливим елементом удосконалення системи
електронного обслуговування клієнтів є використання системи електронних платежів через розробку програмного продукту електронного онлайнмодуля (електронний еквайринг) для оплати послуг
клієнтами в будь який час із будь якого місця за допомогою мобільного додатка.
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Таблиця 3

Динаміка руху прямих інвестиції у Вінницькій області (1995-2019), (млн.дол. США)
Період інвестування
Прямі інвестиції в Вінницькій області
Прямі інвестиції з Вінницької області
Станом на 01.01
1995
0,4
–
1996
5,4
–
1997
6,6
–
1998
12,5
–
1999
12,3
–
2000
12,9
–
2001
22,0
–
2002
27,3
16,7
2003
47,8
15,9
2004
60,4
17,1
2005
65,8
18,2
2006
79,1
17,6
2007
108,3
0,1
2008
152,6
0,2
2009
161,3
0,2
2010
184,6
0,2
2011
205,3
0,2
2012
226,4
0,2
2013
248,2
0,2
2014
309,4
0,2
2015
223,0
0,1
2016
187,8
0,1
2017
180,0
0,1
2018
198,9
0,0
2019
222,5
к
31.12.20191
236,7
к
Джерело: Узагальнено автором на основі [4]
Дана система дає можливість здійснювати контроль оплати послуг клієнтами в системі електронного модуля головним офісом усіх філій брокерської компанії. Удосконалення системи розрахунків клієнтів через систему електронного
еквайрингу виступає важливою послугою технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі.
В системі митно-брокерських послуг підприємства лежить надання послуг із оплати за клієнта
сум митних платежів та єдиного збору, які клієнт
надсилає на рахунок брокерської компанії, яка, в
свою чергу проводить оплату використовуючи систему електронного еквайрингу.
При чому, також оплата комісійної винагороди
Виконавцю здійснюється Замовником згідно із виставленими Тарифами. Комісійна винагорода за розрахунками із застосуванням Електронного платіжного засобу, яка підлягає сплаті Виконавцю відповідно до умов Договору, утримується Виконавцем з
Замовника під час перерахування коштів на відповідний рахунок Замовника в розмірі згідно з тарифами, та обраховується від суми кожної операції з
застосуванням електронного платіжного засобу.
Тому, завдяки таким заходам а також при використанні системи електронного еквайрингу поліпшуються умови співпраці між підприємством та
клієнтом, а також посилюється система контролю

головного офісу за здійсненням платежів згідно визначених тарифів на рівні правових положень затверджених головним офісом.
Запропонована система дає можливість економити затрати праці на здійснення оплати послуг
клієнта та послуг за клієнта, а також пришвидшити
процедуру надання послуг.
Важливим позитивним елементом впровадження системи електронного еквайрингу при
оплаті товарів, робіт та послуг клієнта є створення
абсолютно прозорої системи платежів та ефективної системи контролю, оскільки надання послуг
(виконання робіт, реалізація товарів) при наявності
філій підприємства в умовах роботи єдиної інформаційної бази здійснюється із диференційованими
рівнями доступу до даних, у залежності від ієрархічної гілки та посади працівника із визначеними
його функціональними обов’язками.
Важливим моментом в системі роботи сучасного підприємства також слід приділити модернізації самої організаційної структури підприємства.
Ця модернізація повинна передбачати делегування частини повноважень директора підприємства до його підлеглих. Таке удосконалення організаційної структури підприємства дозволить директору в більшій мірі сконцентрувати свою увагу на:
- стратегічному розвитку підприємства;
- підвищенню кваліфікації працівників;
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- налагодженню співпраці із іноземними контрагентами та укладанню довгострокових договорів
на їх обслуговування;
- додатковому залученню клієнтської бази серед іноземних компаній та інше.
Доцільним також є створити маркетинговий
відділ міжнародного спрямування.
Тому, ми вважаємо, що успіхом сучасної фірми є застосування інноваційних інструменті в у
роботі із клієнтами. Зручність співпраці клієнта із
компанією, швидкість надання послуг та доступність компанії для надання послуг в режимі 24/7 є
головною умовою привабливості для клієнта. Важливим є впровадити такі інструменти як безпосередньо в систему надання послуг, так і у систему управління підприємством на етапі їх першочергового тестування розробником, що дасть можливість
додатково залучити клієнтів та розширити сегмент
зайнятий підприємством на ринку послуг.
Одним із таких інструментів виступає електронний еквайринг, який виступає сучасним рішенням для інтегрування електронної та мобільної комерції у конкретний уже функціонуючий бізнес.
Такий інструмент виводить підприємство на новий
рівень спілкування із клієнтом та надає можливість
співпраці клієнта із підприємством на віддалений
режим доступу у цілковито прозорій єдиній інформаційній базі даних. Еквайринг-система обслуговування платежів клієнтів інтегрована у підприємство
забезпечує повну систему контролю розрахунків в
усіх відокремлених філіях компанії. Це є одним із
методів, що забезпечує all-in-one прийом платежів
через визначені канали, такі як:
- платіжні канали фірми;
- маркетплейс Рortmone.com,
- интернет-банкінги,
- термінали самообслуговування,
- інші сучасні популярні платіжні методи.
Впровадивши електронні цифрові системи розрахунків у загальну модель функціонування бізнесу можна досягти:
- розширення клієнтської бази за рахунок доступних методів проведення онлайн-оплати;
- забезпечення щомісячного приросту обороту
за рахунок технологічних рішень сервіс без значних
витрат на інноваційні розробки, на маркетингові
послуги і послуги системи менеджменту;
- наявність значної кількості банків-партнерів
та посиленої системи захисту платежів від шахраїв;
- можливість відстежувати статистику продажів у цифровому кабінеті та можливість управління
рахунками в режимі онлайн;
- дає можливість використовувати ефективно
систему аналізу, застосовуючи оцінку періодів із
низькими та високими продажами;
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- забезпечує простоту інтеграції сервісу оплати
на сайт фірми та у мобільні додатки.
- доступність вибору індивідуального дизайну
платіжної сторінки в корпоративних кольорах;
- можливість виставляти рахунок за послуги і
товари без наявності сайта;
- створення сторінки оплати і відправка клієнту посилання через SMS-повідомлення, електронну адресу (email) та у месенджери;
- економія часу та пришвидшення надання послуг за рахунок можливості виставити значну кількість рахунків за один раз до 100 рахунків за раз);
- можливість розширення географії бізнесу,
оскільки надає можливість проводити прийом платежів з будь-якої країни.
Можливими також є для використання розроблених готових платіжних модулів на зразок:
- Portmone.com для CMS-систем,
- API-підключення,
- iOS,
- Android SDK.
Переваги впровадження електронних цифрових систем розрахунків у загальну модель організації бізнесу підприємства нами згруповано та представлено на рисунку 1.
При розробці електронного цифрового платіжного інструмента на підприємстві процедура роботи у ньому є достатньо простою.
Безпосередньо механізм роботи в електронному платіжному кабінеті передбачає наступні
етапи роботи відповідальних працівників підприємства:
Етап 1. Підприємство на основі заявки від клієнта виставляє рахунок та надсилає його через систему email, SMS, мессенджери або ж формує електронне посилання;
Етап 2. Миттєве отримання повідомлення про
проведені клієнтом оплати в особистому кабінеті та
у додатку;
Етап 3. Перегляд детальної статистики і аналіз
отриманих замовлень та виставлених рахунків;
Етап 4. Здійснення налаштування мультидоступу до особистого кабінету для відповідних працівників, надаючи їм унікальні права для виконання
задач.
Наступними етапами роботи в системі електронного еквайрингу підприємства є операції клієнта:
Етап 1. Користувач обирає товар чи послугу і
додає їх у корзину;
Етап 2. Користувач нажимає кнопку «оплатити»;
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Переваги впровадження електронних цифрових систем розрахунків у загальну модель організації бізнесу підприємства

розширення клієнтської бази за рахунок доступних методів проведення
онлайн-оплат
наявність значної кількості банків-партнерів та посиленої системи захисту платежів від шахраїв
дає можливість використовувати ефективно систему аналізу, застосовуючи оцінку періодів із низькими та високими
продажами
доступність вибору індивідуального дизайну платіжної сторінки в корпоративних
кольорах
економія часу та пришвидшення надання послуг та реалізації продукції за рахунок можливості виставити значну кількість рахунків за один
раз до 100 рахунків за раз)
можливість розширення географії бізнесу, оскільки надає можливість проводити прийом платежів з будь-якої країни

забезпечення щомісячного приросту обороту за рахунок технологічних рішень,
сервіс без значних витрат на інноваційні
розробки, на маркетингові послуги і послуги системи менеджменту

можливість відстежувати статистику продажів у цифровому кабінеті та можливість
управління рахунками в режимі онлайн

забезпечує простоту інтеграції сервісу оплати на сайт фірми та у мобільні додатки

можливість виставляти рахунок за послуги і
товари без наявності сайта

створення сторінки оплати і відправка клієнту
посилання через SMS-повідомлення, електронну
адресу (email) та у месенджери

Рис. 1. Переваги впровадження електронних цифрових систем розрахунків у загальну модель реалізації
товарів, робіт, послуг підприємства
Джерело: Сформовано автором на основі [1, 2]
Етап 3. Користувач автоматично потрапляє на платіжну форму та вибирає зручний спосіб оплати;
Етап 4. Користувач підтверджує платіж «Готово».

Переваги використання еквайрингу для клієнтів підприємства
1

зручність та доступність при здійсненні оплати послуг компанії завдяки:
вибір зручного методу оплати в режимі 24/7

2

можливість оплатити «в 2 кліка» із території будь-якої
країни
зрозумілий та достатньо простий віджет на усіх пристроях

3

можливість налаштування автоматичної оплати регулярних платежів

4

можливість повернення грошей при скасуванні послуги чи можливості
у її здійсненні
Рис. 2. Переваги використання еквайрингу для клієнтів підприємства
Джерело: Узагальнено автором
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Тому, головними перевагами використання такої платіжної системи для клієнтів підприємства є:
1) зручність та доступність при здійсненні оплати послуг компанії завдяки:
- вибір зручного методу оплати в режимі 24/7;
- можливість оплатити «в 2 кліка» із території
будь-якої країни;
2) зрозумілий та достатньо простий віджет на
усіх пристроях;
3) можливість налаштування автоматичної оплати регулярних платежів;
4) можливість повернення грошей при скасуванні послуги чи можливості у її здійсненні.

На рисунку 2 нами сформовано головні переваги використання еквайрингу для клієнтів підприємства
Як видно із моделі, система роботи є максимально простою як для підприємства, так і для клієнта. Найважливіше, що виконання операцій у зазначеній системі можливе в режимі онлайн та у будь
який час доби.
При роботі підприємства в системі електронного еквайрингу отримують значні переваг насамперед клієнти. Нами такі основні пріоритетні позиції використання автоматизованих цифрових платіжних систем представлено на рисунку 3.

Модель етапів роботи в електронному платіжному кабінеті підприємства
Етап 2.

Етап 1.

Підприємство на основі заявки від
клієнта виставляє рахунок та надсилає його через систему email, SMS,
мессенджери або ж формує електронне посилання

Миттєве отримання повідомлення
про проведені клієнтом оплати в
особистому кабінеті та у додатку

Етап 4.
Етап3.
Здійснення налаштування мультидоступу до особистого кабінету для відповідних працівників, надаючи їм унікальні
права для виконання задач

Перегляд детальної статистики і
аналіз отриманих замовлень та виставлених рахунків

Етапи роботи клієнта

Етап 1

Етап 4

Користувач обирає товар чи послугу
і додає їх у корзину

Користувач підтверджує платіж «Готово»

Етап 3

Етап 2

Користувач нажимає кнопку
«оплатити»

Користувач автоматично потрапляє на
платіжну форму та вибирає зручний спосіб оплати

Рис. 3. Модель роботи в електронному платіжному кабінеті підприємства
Джерело: Сформовано автором
Сам алгоритм роботи в системі електронного
еквайрингу передбачає розробку для підприємства
обслуговуючим банком системи Інтернет-магазину. Після його розробки під вимог компанії, створюється логін і пароль для входу у систему.
Початковим етапом роботи є функція виставлення рахунку. Для цього відповідна особа на підприємстві після отримання замовлення у електронному вигляді на електронному носії (e-mail, Skipe,
Viber чи інші системи) входить в особистий кабінет
під своїм логіном та паролем за посиланням:

https://www.portmone.com.ua/r3/avalbank/ecommerc
e/auth, або іншої платіжної системи.
Вхід у систему є достатньо простим. Реалізувати цю процедуру можливо як із офісу підприємства, так і на рівні відокремлених філій, які розташовані у різних регіонах України чи із будь-якого гаджета, який підключено до інтернету..
Саму методику входу у систему та інтерфейс
цієї системи нами представлено схематично на рисунку 4.
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Рис. 4. Порядок входу у систему електронного еквайрингу підприємства
Після цього ми формуємо рахунок відповідно
замовлення клієнта та можемо надіслати рахунок
клієнту на електронну скриньку або ж за допомогою sms-повідомлення на номер телефону. Для

цього потрібно лише обрати необхідну опцію «Надіслати рахунок по email» чи «Надіслати рахунок
по SMS».

Рис. 5. Порядок формування рахунку відповідно замовлення клієнта в системі електронного еквайрингу
підприємства
Порядок формування рахунку відповідно замовлення клієнта в системі електронного еквайрингу підприємства нами представлено на рисунку 6.
Відповідальна особа (агент з митного оформлення підприємства, або бухгалтер підприємства)
заповнює відповідні поля рахунку. Порядок заповнення рахунку для виставлення клієнту в системі
електронного еквайрингу підприємства нами представлено на рисунку 5.

Варто звернути увагу, що інформація, яка
введена у полі «Призначення платежу» буде
відображатися у квитанції про успішну оплату
клієнту.
Номер замовлення – проставляється нашим
підприємсвом і слугує для ідентифікації оплати у
нашій внутрішній системі підприємства.
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Надання послуг

Рис. 6.
Порядок заповнення рахунку для виставлення клієнту в системі електронного еквайрингу підприємства
Далі, такий рахунок спрямовується або для відправки за номером телефону, або для відправки на
електронну адресу. Розглянемо порядок підправки
насамперед на електронну адресу (Рис. 6).
При оформленні рахунку поле «Копія на email» слід заповнювати опціонально. На вказану в
даному полі електронну адресу система відправить
копію виставленого клієнту рахунку.
Після заповнення інформації для виставлення
рахунку необхідно натиснути кнопку «Надіслати».
Впродовж 1 - 5 хвилин на електронну пошту

клієнта надійде лист від Portmone.com з адреси
reminder@t.portmone.com або іншої платіжної системи.
У випадку потреби відправки сформованого
рахунку на оплату за номером телефону процедура
є аналогічною, лише вказується номер телефону
одержувача замовлення.
Порядок формування рахунку підприємства
для відправки клієнту за номером телефону нами
представлено на рисунку 7.

Надання послуг

Рис. 7. Порядок формування рахунку підприємства для відправки клієнту за номером телефону
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Можливою є ситуація, якщо клієнт не бачить
листа у «Вхідних», тоді можна порадити йому зазирнути до папки з небажаною поштою, або у Спам.
Якщо рахунок доставлено до клієнта, то він
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буде його бачити у такому форматі, який нами
представлено схематично на рисунку 8 та 9.
Формат повідомлення клієнта буде залежати
від того, куди цей рахунок було надіслано.

Адреса:
Вул. Келецька, 20
Вінниця. 21008
Україна
Контакти:
+380959156919

Рис. 8.
Повідомлення про сплату суми за послуги підприємства згідно рахунку надісланого на email клієнта
Якщо рахунок було надіслано підприємством
на email клієнта, то клієнт отримує повідомлення
наступного формату, який зображено на рисунку 9.
У випадку відправки рахунку за допомогою

sms-повідомлення інформація про потребу проведення оплати буде виглядати наступним чином, як
на рисунку 9.
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Рахунок до сплати для Іван
від ПП «Бізнес ОК» Номер

Рис. 9. Повідомлення про сплату суми за товари, роботи та послуги підприємства згідно рахунку
надісланого за допомогою sms-повідомлення
Отримавши таке повідомлення клієнт підприємства має можливість його прочитати, опрацювати, та прийняти рішення про здійснення оплати,
або відмовитись від отримання послуги.
Після того, як клієнт прийняв рішення оплатити виставлений йому рахунок, він натискає на

кнопку «Сплатити» при отриманні рахунку на електронну пошту як в першому варіанті, або заходить
на посилання якщо йому рахунок було надіслано по
sms-повідомленню, як у другому варіанті, і він потрапляє на сторінку оплати послуг.
Вигляд сторінки оплати за товари, роботи чи
послуги нами представлено на рисунку 10.
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За надання послуг

2
1

Рис. 10. Порядок здійснення оплати товарів, робіт чи послуг
Інформація про замовлення підтягується системою автоматично. Для оплати клієнту необхідно
ввести реквізити його платіжної карти – повний номер карти, строк дії та CVV-код (трьохзначне число
на зворотній стороні платіжної карти). Усі реквізити вказані на самій платіжній картці.
Якщо клієнт хоче отримати копію квитанції
про успішну сплату, він може вказати свою електронну адресу на цій сторінці у відповідному полі.
Якщо клієнт зареєстрований у системі
Portmone.com, він може скористатися опцією
«Увійти в систему», вказати свій логін та пароль до
особистого кабінету на сайті платіжної системи. Пі-

сля введення цих даних, система автоматично підтягує реквізити платіжної карти, зареєстрованої в
особистому кабінеті клієнта.
Така системи оплати є достатньо простою та
зручною для клієнта, оскільки є доступною впродовж цілюї доби та дає можливість здійснювати оплату у будь-якій валюті.
Після введення всіх даних картки та підтвердження оплати, система повідомляє про успішність
платежу.
Зразок такого повідомлення про здійснення
оплати нами представлено схематично на рисунку
11.

Рис. 11. Повідомлення про здійснення оплати клієнтом, яку проведено банком
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Клієнту автоматично буде запропоновано відправити копію квитанцію на пошту (повторно), можна використати іншу електрону пошту при необхідності або проігнорувати дане поле. Також, однією із опцій даної системи розрахів між
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підприємством та клієнтом є можливість одразу роздрукувати або зберегти квитанцію.
На електрону пошту клієнта надходить такий
зразок квитанції, який нами представлено на рисунку 12.

Рис. 12. Друкована форма квитанції, яка надходить на електронну пошту клієнта про здійснення оплати товарів, робіт чи послуг наданих підприємством згідно нвиставленого рахунку
Максимальний рівень зручності такого обслуговування клієнта виражається насамперед:
- у простоті проведення оплати;
- у легкодоступності встановлення системи оплати із будь-якого гаджета під’єднаного до мережі
інтернет;
- у можливості проведення оплати у будь-який
момент часу працюючи в режимі 24/7;
- у спроможності здійснити оплату без особливих вмінь та навичок клієнтів, оскільки ввести у систему потрібно лише дані платіжної карточки із
вказуванням її номера, коду та терміну дії підтвердивши оплату натисканням відповідної клавіші
«оплатити»;

- у можливості вибору способу отримання рахунку клієнтом на будь-яку платіжну систему, та на
зручний електронний носій: за допомогою sms-повідомлення, або за допомогою email-повідомлення.
Зручною є система електронного еквайрингу
підприємства в питаннях контролю за здійсненням
операцій на рахунку як впродовж окремого дня, так
і впродовж конкретного періоду.
Дана система дає можливість провести моніторинг усіх успішних та неуспішних оплат послуг
клієнтами підприємства. При чому можливо як
окремою опцією побачити та здійснити контроль в
особистому кабінеті, у розділі «Замовлення».
Схему аналізу замовлень за певний період
нами представлено на рисунку 13.
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Рис. 13. Портал замовлень клієнтів, який використовує підприємство для оцінки стану успішних оплат
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В цьому розділі можна відфільтрувати оплати:
- по періоду,
- по статусу (сплачений, неуспішний).
Пошук оплати виконується за номером замовлення, який клієнту надається вашою організацією
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або за кодом авторизації (клієнт може дізнатися
його з квитанції про оплату або у підтримці банку.
Усі виставлені рахунки на email чи номер телефону зберігаються у розділі «Виставлені рахунки».
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Рис. 14. Модуль «Виставлені рахунки» системи електронного еквайрингу підприємства
Вартість впровадження такого інноваційного
підходу до системи електронних розрахунків клієнтів є досить незначною, оскільки їх величина залежить від обраного підприємством пакету замовлень.
Підприємство може обрати умови підключення самостійно у наступних формах:
1) З договором і зарахуванням на розрахунковий рахунок;
2) Без договору і із зарахуванням на розрахунковий рахунок;
3) Без договору. Переказ коштів із зарахуванням на карту

Перший варіант підключення із оформленням
договору та можливістю заарахування на розрахунковий рахунок більше необхідний при роботі в умовах великого бізнесу: інтернет-магазинам, банкам,
коммунальним підприємствам, державним підприємствам.
Вартість впровадження у підприємство системи електронних розрахунків за допомогою системи електронного еквайрингу банком «Райффайзен Банк Аваль», який обслуговує підприємство
нами представлено у таблиці 4.

Таблиця 4
Вартість впровадження та обслуговування системи електронного еквайрингу для клієнтів банку
«Райффайзен Банк Аваль»
Умови підключення
Умови обслуговуБез договору і із зараБез договору.
вання платіжної
З договором і зарахуванням
хуванням
на
розрахунПереказ
коштів із зарасистеми банком
на розрахунковий рахунок
ковий рахунок
хуванням на карту
Комісія
(індивідуальний
2,5% з отри- 2,6% з отри2,6% з платника, міні1%+1 грн з платника
тариф при обороті
мувача
мувача
мум 3 грн
≥500 тис/міс.
На наступний робочий
Період
зарахуНа 2-й роНа наступний
день кожним окремим
30 хв
вання
бочий день робочий день
платіжним докумнтом
2-10 днів при готовності заТермін
підклюМиттєво (прийняття
ключити договір з електронМиттєво
чення
платежів по інвойсу)
ним підписом
До 75 тис. грн прийом
До 10 тис. грн прийом
платежу однією картою
платежа однією картою
на добу, до 150 тис.
Ліміти
Індивідуальне погодження
на добу
грн/міс.
До 10 опдат однією ка- До 10 оплат з однієї картою на добу
рти на добу, до 25
оплат в місяць
Обмежений виставКарти будь-якого банку
Обмежений переказ реДоступні методи
лення рахунків і оплата
світу Приват24, Google Pay,
сурсів лише українсьоплати
лише українськими каApple Pay
кими картами
ртами
Джерело: Узагальнено автором на основі [2]
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хуванням на карту є більш доцільним для підприємців-початківців, у яких наявний сайт і без його наявності, та із каналами продаж через соціальні мережі.
Важливим моментом впровадження даної системи електронних розрахунків є те, що обслуговуючий банк розробляє дані модуля та формує кабінет платника безкоштовно, при цьому лише отримує відсоток за здійснення переказів у загальному
пакеті вартості послуг банку.
Проведена нами оцінка ефективності використання підприємством системи електронного еквайрингу свідчить про доцільність застосування даного механізму розрахунків (табл. 5).
Таблиця 5
Економічна оцінка ефективності впровадження системи електронного еквайрингу у підприємство
№
Сума,
Показник
пп
грн
1
Витрати на впровадження електронного еквайрингу, грн
0
2
Витрати на обслуговування, % від суми обороту
2,5
Кількість додатково залучених клієнтів, осіб / місяць (розраховані експертним мето3
112
дом)
4
Середня кількість платежів одного клієнта на місяць, од.
2,3
5
Середня вартість кожного додаткового платежу, грн
550
6
Додатково отриманий ефект від залучених інноваційною розробкою клієнтів
141680
7
Середня собівартість 1 послуги, грн / послугу
380
8
Середня собівартість послуг, грн/міс
97888
9
Витрати на обслуговування електронної системи розрахунків, грн/міс
3542
10
Всього витрат, грн/міс
101430
Додатковий економічний результат підприємства від впровадження системи елект11
483000
ронного еквайрингу, грн/рік
Джерело: Розраховано автором на основі методу експертних оцінок
Ми рекомендуємо для підприємств використовувати такий варіант, який реалізує усі можливості
та буде відповідати визначеним потребам іпідприємства та комфорту клієнтів. Наприклад, варіант,
що передбачає роботу з договором та із можливістю зарахування коштів на розрахунковий рахунок
підприємства.
Цей спосіб підходить для офіційних підприємців, власників интернет-магазинів, компаній, які
надають різні послуги на постійній основі (ФОП и
ТОВ).
Третій варіант при роботі без договору, та який
дає можливість здійснювати переказ коштів із зара-

Отже, як бачимо, впровадження такої системи
електронного еквайрингу підприємства дасть можливість поліпшити не лише розрахунково-платіжну
дисципліну, але і за рахунок спрощення системи розрахунків додатково залучити клієнтів надаючи їм
можливість проводити оплату у зручний для них
спосіб в будь-який момент часу із будь-якого місця
перебування.
Від такої діяльності підприємство отримує додаткові можливості в системі контролю здійснення
розрахунків за допомогою опції кабінету оплати замовлень.
Наступною важливою перевагою впровадження системи електронного еквайрингу на підприємство є збільшення економічного результату від
надання додаткової кількості послуг як вітчизняним клієнтам, так і клієнтам із різних країн.
Висновки. Отже, сучасний ринок за умов активного впровадження цифровізації відчуває різкі
зміни та підходи умов функціонування підприємств. Конкурентні переваги формуються як за рахунок якості виробленої продукції, товарів, робіт та
послуг, так і за рахунок зручності умов співпраці
клієнта із підприємством. Важливим інструментом
комунікації та співпраці підприємства із клієнтом –
є забезпечення зручного розрахунково-платіжного
механізму. Одним із таких інструментів виступає
еквайринг. Даний механізм розрахунків клієнтів із

підприємством є досить простим та зручним, оскільки забезпечує вільний доступ до платіжної системи впродовж цілої доби, доступним із будь-якого
гаджета та на території будь-якої країни. Позитивним моментом впровадження системи електронного еквайрингу у розрахунково-платіжну систему
підприємства є створення сучасної абсолютно прозорої системи платежів й ефективної системи контролю. При розгалуженій структурі підприємства
при наявності філій надання послуг (виконання робіт, реалізації товарів) реалізується в умовах функціонування єдиної інформаційної бази із диференційованими рівнями доступу до даних, у залежності
від рівня ієрархії працівника та його посади із визначеними функціональними обов’язками. Зручність співпраці клієнта із компанією, швидкість надання послуг та доступність компанії для надання
послуг в режимі 24/7 є головною умовою привабливості для клієнта. Нами сформовано алгоритм впровадження еквайрингу, як сучасного інструменту у
систему надання послуг, та у систему управління
підприємством, що дасть можливість додатково залучити клієнтів та розширити сегмент зайнятий
підприємством на ринку послуг.
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Aнотація
У статті дана характеристика основних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України (експорт та
імпорт). Наведено географічна структура експорту і імпорту товарів і послуг, показані основні країнипартнери у зовнішній торгівлі. У статті проведено кореляційний аналіз впливу експорту та імпорту на
формування ВВП України.
Abstract
The article describes the main trends in foreign trade of Ukraine (exports and imports). The geographical
structure of exports and imports of goods and services is shown, the main partner countries in foreign trade are
shown. The article presents a correlation analysis of the impact of exports and imports on the formation of
Ukraine's GDP.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, сальдо зовнішньої торгівлі.
Keywords: foreign trade, export, import, foreign trade balance.
Вступ. Активізація процесів глобалізації,
підвищення ролі і значення зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) для країни обумовлює необхідність пошуку нових шляхів підвищення ефективності експортно-імпортних операцій. Зміцнення
взаємовигідного партнерства в ЗЕД, подальший розвиток зовнішньоторговельних відносин є найважливішими факторами економічного зростання. В
умовах інтенсивно розвивається глобалізації великого значення набуває регулювання зовнішньоторговельної діяльності, яка передбачає реалізацію
державою системи заходів і методів, необхідних
для забезпечення взаємодії національного зі світовим господарством.
Проблеми зовнішньої торгівлі, які сьогодні
негативно позначаються на економічній ситуації в
Україні, вимагають негайного вирішення. Включення України в якості рівноправного суб'єкта в
світове господарство і сьогодні залишається однією
з головних її завдань.
Дослідженню різних аспектів ЗЕД, зокрема зовнішньої торгівлі, приділяється велика увага в
економічній літературі і аналітичних оглядах економістів. Проблеми і перспективи розвитку
зовнішньої торгівлі, імпортозаміщення, операцій з
імпортним давальницькою сировиною аналізували
такі українські та зарубіжні вчені-економісти, як:

А. Блінов і Сидорова А. [2], Т. Мельник [6], Р. Моторин [7], Н. Чеботарьова [9] і багато інших.
У зв'язку з важливістю вирішення даних питань, аналіз зовнішньої торгівлі України, а також
визначення факторів, що впливають на ефективність експортно-імпортних операцій і є метою
даної статті.
Основна частина. Регулювання експортних і
імпортних операцій в Україні вже більше двох десятків років здійснюється Законом України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» від 19.02.1992 р
№ 2139-XII [3]. Україна має зовнішньоекономічні
відносини з багатьма країнами світу і розвиває їх.
Так, згідно з даними СОТ в 2016 р на Україну припадало 0,34% всього світового експорту товарів і
0,41% імпорту. У світовому експорті послуг
України належить всього лише 0,42% і в імпорті 0,35% [10].
З 2016 по 2019 рр. обсяги імпорту товарів і послуг в Україну перевищували обсяги експорту, в результаті чого сальдо зовнішньої торгівлі було негативним: мінімальне його значення зафіксовано в
2016 р (3628,4 млн. дол.), максимальне - в 2018 році
(8878,8 млн. дол.). Вперше за багато років в 2019
році експорт перевищив імпорт, і позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі склало 3356,2 млн. дол.

52

The scientific heritage No 48 (2020)
двох показників було в 2018 р - експорт знизився до
85,7% в порівнянні з 2013 р, а імпорт - до 72,9%.
Основні індикатори розвитку зовнішньої
торгівлі за 2016-2019 рр. представимо в табл. 1.
Табл. 1
Динаміка зовнішньої торгівлі за 2016-2019 рр.

Піком зростання експорту і імпорту за досліджуваний період був 2017 року - експорт зріс на
30,3%, імпорт - на 32,7%. Максимальне падіння

Показник

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Обсяг експорту, млн. дол. США

62125,7

80941,8

80895,8

74832,3

-

30,3

-0,06

-7,5

65754,1

87232,4

89774,6

83346,5

-

32,7

2,9

-7,2

-3628,4

-6290,6

-8878,8

-8514,2

0,94

0,93

0,9

0,9

Темп приросту,% до попереднього року
Обсяг імпорту, млн. дол. США
Темп приросту,% до попереднього року
Баланс зовнішньої торгівлі, млн. дол. США
Коефіцієнт покриття імпорту експортом
Відображені в табл. 1 дані свідчать про те, що
обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами є
динамічними. Так, за період 2016-2019 рр. в товарній структурі експорту та імпорту істотні зміни
не відбулися. Протягом досліджуваного періоду в
структурі експорту переважали недорогоцінні метали та вироби з них (в 2019 році 28,3% від загального обсягу експорту); продукти рослинного походження (16,2%); мінеральні продукти (11,3%);
машини, обладнання та механізми, електротехнічне
обладнання (10,5%).
У структурі імпорту переважали мінеральні
продукти (в 2019 р 29,6% від загального обсягу імпорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (16,0); продукція хімічної та
пов'язаної з нею галузей промисловості (12,5%) недорогоцінні метали та вироби з них (6,1%).
Велика частина українського експорту послуг
в 2019 році припадала на транспортні послуги
(53,0%), в т.ч. трубопровідний транспорт; послуги
в сфері комунікації (14,5%); послуги з переробки
матеріальних ресурсів (11,6%); ділові послуги
(10,9%).
У загальному обсязі імпорту послуг переважали транспортні послуги (21,6%); державні та урядові послуги (18,2%); ділові послуги (15,6%); послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю (12,6%).
Незважаючи на те, що офіційна щорічна статистика ще не опублікована, вже простежуються чіткі

тенденції, і вони не повністю відповідають попереднім очікуванням. Є три основні зміни.
По-перше, Росія втратила лідерські позиції серед окремих країн – торговельних партнерів
України.
По-друге, Китай став найбільшим партнером.
По-третє, торгівля товарами з ЄС значно сповільнилася. Отже, варто більш детально проаналізувати ці
зміни.
Загалом, зменшення ролі Росії у зовнішній
торгівлі України товарами не є новиною. Ця тенденція прискорилась у 2019 році на тлі запровадження нових торговельних обмежень між
країнами.
У грудні 2018 року Росія запровадила санкції
на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні
2019 року до цього списку додали ще близько 140
товарів. Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або
був заборонений, або потрапив під нову систему
дозволів.
Україна відповіла розширенням переліку товарів, заборонених для імпорту з Росії.
Ці заходи знизили експорт України до Росії на
10%, а імпорт – на 13%.
Таким чином, вартість торгівлі товарами
України з Росією зменшилась до $10 млрд – це приблизно рівень початку 2000-х років.
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Мал. 1. Географія торгівлі України товарами, 2015-2019.
Джерело: Укрстат, розрахунки автора
Внаслідок цього у 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера
України серед окремих країн. Це стосувалося як
експорту, так й імпорту.
В обох випадках Китай став основним партнером, випередивши Польщу в експорті та Німеччину
в імпорті.
І якщо зростання ролі Китаю в імпорті було
очевидним протягом останніх кількох років, той

факт, що Китай перевершив Польщу як головного
індивідуального експортного партнера України
став несподіванкою.
На початку року Польща була основним торговельним партнером, але надалі ситуація змінилася.
Експорт до Китаю швидко зростав за рахунок
постачання агропродукції та руди, тоді як експорт
до Польщі почав сповільнюватися.

Мал.2 Експорт та імпорт товарів України за окремими торговельними партнерами, 2015-2019.
Джерело: WITS, Укрстат, розрахунки автора
Внаслідок цього у 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера
України серед окремих країн. Це стосувалося як
експорту, так й імпорту.
В обох випадках Китай став основним партнером, випередивши Польщу в експорті та Німеччину
в імпорті.
І якщо зростання ролі Китаю в імпорті було
очевидним протягом останніх кількох років, той

факт, що Китай перевершив Польщу як головного
індивідуального експортного партнера України
став несподіванкою.
На початку року Польща була основним торговельним партнером, але надалі ситуація змінилася.
Експорт до Китаю швидко зростав за рахунок
постачання агропродукції та руди, тоді як експорт
до Польщі почав сповільнюватися.
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Мал. 3 Експорт та імпорт товарів України за окремими торговельними партнерами, 2015-2019.
Джерело: WITS, Укрстат, розрахунки автора
Це підводить нас до третьої зміни, а саме до
уповільнення торгівлі України з Європейським Союзом.
Торгівля України з ЄС відновила зростання у
2016 році, й три роки вона росла швидше, ніж
торгівля з іншими торговельними партнерами. Головним драйвером зростання торгівлі з ЄС був
експорт на тлі поступового впровадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
(ПВЗВТ).
У 2019 році тенденції змінилися. За даними
Укрстату, український експорт товарів до ЄС за
січень-листопад зріс на дуже помірні 4%, поступово сповільнюючись, тоді як експорт до Китаю
зріс на 70%, а загальний експорт – на 6%.
Експорт до Польщі, яка є найбільшим експортним напрямком України в межах ЄС, сповільнився
лише до 2%, порівняно з двозначним приростом
протягом попередніх трьох років. Експорт до
Німеччини також значно сповільнився.
Хоча загальне уповільнення експорту України
може бути пов’язане зі зміцненням гривні, існує
декілька причин у самому ЄС, що також шкодять
зростанню експорту.
По-перше, ЄС ввів остаточні захисні заходи на
сталеву продукцію, що обмежує розширення
українського експорту сталі. По-друге, українські

експортери зіткнулися з істотними проблемами наявності польських дозволів на транзит та доставку
товарів автомобільним транспортом.
Зростання імпорту з ЄС також було досить
помірним та уповільнилось до 8% у 2019 році,
порівняно з попередніми роками, незважаючи на
зміцнення гривні. Імпорт з Німеччини, значна частина якого ввозиться автомобільним транспортом
через Польщу, зменшився на 1%, принаймні частково через проблему автомобільних дозволів.
Схоже, що поштовх у торгівлі з ЄС, викликаний лібералізацією тарифів у рамках ПВЗВТ, поступово зникає на тлі посилення впливу нетарифних бар’єрів у торгівлі.
Щоб повернути тенденцію зростання, Україні
та ЄС потрібно діяти спільно та рішучіше.
Це стосується довготривалого вирішення питань дозволів на автомобільні перевезення, технічних бар’єрів у торгівлі та прогресу в підписанні
ACAA, санітарних та фітосанітарних заходів і
визнання еквівалентності, режиму спільного транзиту, уповноважених економічних операторів та інших кроків, необхідних для зменшення торговельних витрат та відновлення високих темпів зростання торгівлі між ЄС та Україною.
Таким чином, у географії торгівлі України товарами в 2019 році відбулося декілька визначних
змін. Однак наразі не зрозуміло, наскільки сталими
вони будуть.
Табл. 2
Вплив експорту та імпорту на ВВП України
Роки

Показник
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

к корр

Експорт всього, млн. дол. США

45873 58335 78708 49294 62125 80941 80895 74832 0,79

Імпорт всього, млн. дол. США

48758 65598 92003 50606 65754 87232 89774 83346 0,73

ВВП на душу населення, грн

11630 15496 20495 19832 23600 28488 30953 31984 х
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Як бачимо, з 2012 року всі 3 показника поступово збільшувалися аж до 2017 року. На основі даних про обсяги експорту товарів і послуг з України
та розмірі ВВП на душу населення, було отримано
коефіцієнт кореляції 0,795, який вказує на те, що
між даними показниками існує дуже тісний
взаємозв'язок. Така ж зв'язок простежується і при
кореляційному аналізі імпорту товарів і послуг і
ВВП в розрахунку на душу населення. Коефіцієнт
кореляції дорівнює 0,728, і вказує на існування прямого й тісного взаємозв'язку між обсягами імпорту
товарів і послуг і ВВП України на душу населення.
Таким чином, підбиваючи підсумки, можна
відзначити:
●
в Україні характерною є ситуація, коли
спостерігається значне переважання імпорту над
експортом;
●
за період 2016-2019 рр. в товарній і географічній структурі експорту та імпорту істотних
змін не відбулося;
●
в структурі експорту переважали недорогоцінні метали та вироби з них; продукти рослинного походження; мінеральні продукти; машини,
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання;
●
в структурі імпорту товарів переважали
мінеральні продукти; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція
хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості; недорогоцінні метали та вироби з них.
●
основна частка українського експорту послуг припадає на транспортні послуги; послуги в
сфері комунікації; послуги з переробки матеріальних ресурсів; ділові послуги.
●
в загальному обсязі імпорту послуг превалюють транспортні послуги; державні та урядові
послуги; ділові послуги і послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю.
Висновки. Проведений аналіз показав, що головним партнером, як з імпорту, так і експорту,
протягом багатьох років залишалася Російська Федерація, економічні відносини з якою складалися
історично, однак останніми роками ситуація кардинально змінюється. Торгові війни, різні заборони на
ввезення окремих товарів і постійні конфлікти в
нафтогазовій сфері змушують учасників ЗЕД, як
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Україна, так і Росії, шукати торгових партнерів в інших країнах [9]. Однак, безпосередній вплив ЗЕД
на соціально-економічний розвиток України (що
підтверджує і проведений нами кореляційний
аналіз) і велика значимість ЗЕД як фактора економічного зростання, повинні завжди враховуватися при прийнятті тих чи інших політичних
рішень.
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The article is devoted to the analysis of procurement as a crucial element of modern public authority. Accordingly, the purpose of such activities is integrity and systematization, as it is crucial to minimize costs in this process,
while obtaining the highest possible quality. Thus, in addition to the declared quality for modern society, the
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Procurement is an essential element of modern
public authority. Accordingly, the purpose of such activities is integrity and systematization, as it is crucial
to minimize costs in this process, while obtaining the
highest possible quality. In addition to the declared
quality for modern society, the environmental friendliness of procurement is relevant. Environmental issues
in modern states are almost key in the process of innovative modernization of territories. It is also worth remembering the importance of the issue due to the accelerated development of market relations and the rapid
pace of nature management and the destruction of nature. At the same time, the most powerful «fighters» of
nature are the most financially powerful enterprises.
But the problem of even financially powerful enterprises is outdated means and technologies of production. But organic production requires innovative tools
and technologies that increase environmental safety
and reduce aspects of the negative impact on the environment.
Improving environmental safety and at the same
time efficient environmental production is a priority for
modern managers. Such a task is possible under the
condition of rational use of nature, minimal human impact on nature, the environment, and, accordingly, the
mechanism of such impact is public procurement. After
all, for sustainable development, developed countries
have long used such a mechanism as public procurement, stimulating responsible producers.
The purpose of procurement is to meet the needs
of the state within its own policy in the field of social,
cultural, health and others. At the same time, a wellprogrammed public procurement mechanism can help
increase the financial capacity of specific territories,
sustainable development of the state as a whole and reduce the negative impact of man on nature [3].
The formation of public procurement and the conclusion of the contract are determined by the following
factors:

list and quantity of products;

volume of works and services;

quality and timing of implementation;

starting price;

sources of funding.

Procurement methods are competitive and noncompetitive, and they can be determined by the following criteria:

subject and terms of the contract based on
the results of the procurement;

initial contract price;

criteria for determining the winner;

the required time to meet the need for the object of purchase.
The public procurement system needs constant
improvement, so it is necessary to assess not only material costs, but also quality, satisfaction of the needs of
the state and society. Because public procurement is a
complex mechanism, it is a set of specific procedures,
such as: planning, budgeting, organization to determine
the supplier, examination of goods, work performed,
services, control, and so on. Bids are evaluated at auctions and competitions to identify the winner. The evaluation process is as follows: the customer evaluates the
application for a set of parameters, after which each of
the parameters is assigned points. The application with
the highest number of points wins. The main criteria in
the process of determining the winner are: price, qualifications of the participant or his employees, the quality
of goods or services.
Recently, the concepts of «environmentallyoriented development», «environmentally-oriented
process» have become widespread, but these terms
have not yet been fixed in regulations and official
sources, which jeopardizes the scientific justification of
environmental orientation [1, 321]. The main concept
in the study of eco-oriented development is
«environmental safety», which is explained as a state of
security of the system, in which the ecological interaction of its components in the internal environment with
the components of the environment can not disturb its
balance.
Since the transition of society to an environmentally-oriented innovative path of development requires
considerable efforts on the part of public authorities, it
is extremely important to study the environmentallyoriented mechanism of public procurement. Studies
show that one of the main criteria when choosing a supplier is the lowest price [2]. However, it is worth noting
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that in the pursuit of austerity, one can ignore the various risks that pose a potential threat to the environment.
In order to ensure safety, greening of public procurement sets additional environmental requirements
for technical documentation. The key requirements for
suppliers can be the following:

availability of environmental management
system;

absence of lawsuits for violation of environmental legislation;

information on pollutant emissions and side
effects to reduce emissions;

reporting on energy use, waste and their generation;

improving energy efficiency, using renewable energy sources, saving water or using eco-labeled
products;

measures aimed at increasing the use of environmental products.
The documentation may contain benefits for the
most environmentally friendly goods and services. For
example, the bid price of environmental proposals is estimated as «proposal - 15%», and if the participant wins
with the most environmentally friendly goods, the contract is concluded at the proposed price (without «15%»). If the participant with less ecological goods
wins, the contract is concluded at the price «offer 15%». It should be noted that the implementation of
this concept requires the introduction of a number of
methods of state regulation, among which an important
place is occupied by economic and administrative
mechanisms [4].
Procurement in the state is one of the activities of
public authorities that affect citizens’ access to basic
services: education, health care and social infrastructure. Therefore, the public procurement system should
be used to solve various public tasks that go beyond the
simple purchase of goods, works or services. At the
same time, environmental factors, issues of social policy, social equality, and fair trade must be taken into
account when conducting public procurement.
Procurement that takes into account all the above
considerations is called «sustainable» public procurement, or «green» public procurement (if it is purely an
environmental factor). UN programs call such procurement «sustainable public procurement» and environmental procurement «green procurement», emphasizing that the government’s sustainable public procurement can achieve key policy goals in the field of
environment, society and economy [5, 178]. Thus, with
the help of sustainable public procurement, the government can achieve the following environmental goals:

reduction of greenhouse gas emissions;

improving the efficiency of energy and water resources;

support for the processing industry.
Among the social goals are the following:

poverty reduction;

strengthening justice;

increasing respect for workers’ rights.
In economic terms:

reduction of costs and prices;

57

promoting the dissemination of skills and
technology;

supporting the economic development of the
population in unfavorable conditions.
Sustainable development offers the consideration
of social and economic considerations without the predominance of one over the other. When applying the
concept of sustainable development of public procurement, economic is defined as the process of meeting the
owner’s needs for goods and services so that the ratio
of price and quality of purchased products throughout
the period of its use has a beneficial effect not only on
the organization but also on the economy and society.
The following definition of sustainable development is
recognized at the international level: «Development
that meets the needs of the present, which does not live
at the expense of the future and, accordingly, does not
deprive future generations of the opportunity to use
their resources» [6]. The note adds that «green procurement should take into account the environmental, social
and economic consequences of procurement methods,
use of non-recyclable resources, production and manufacturing methods, logistics, service delivery methods,
production and use of products, etc.» [6].
Today, there is a worldwide trend towards a sustainable public procurement policy. However, in terms
of value for money, sustainable purchases can rarely be
effective. This is due to the fact that when social policy
in the procurement process recedes into the background, the achievement of economic efficiency is minimized, and the achievement of social security goals is
likely to reduce the efficiency of procurement.
Sustainable public procurement is being implemented not only in developed countries, but also in
countries with developing economies. If we approach
the issue of public procurement globally, it should be
noted an important aspect - the formation of qualitative,
functional and environmental characteristics of the object of procurement is one of the important criteria
when choosing a supplier. However, deviating from
this position may reduce the quality of purchased goods
or services and worsen the environmental situation in
the country.
The lack of state incentives for organizations that
use innovative technologies that reduce the negative
impact on the environment can also lead to a deterioration of the environmental and economic situation in the
country.
Social and environmental aspects can be taken into
account at different stages of the procurement procedure, for example, at the stage of preparation of the
terms of reference (description of technical characteristics), at the stage of selection, at the stage of consideration of applications and selection of the winner and at
the stage of contract execution.
Although the concepts of sustainable public procurement could help to improve the environment, living
standards and quality of life, economic development,
budget savings through the use of energy efficient products, there are a number of subjective and objective
problems for the application of this concept.
The most common among them are:
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Lack of sufficient support from the authori-

ties;

Lack of information about the true value of
eco-products;

Insufficient experience in applying eco-criteria;

Lack of practical tools;

Restrictions in the formation of environmental criteria;

Lack of training.
In this regard, we have concluded that environmental and social considerations must first be enshrined in law in public procurement rules.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу института наказания по уголовному законодательству многих
стран. В статье исследуются уголовно-правовые нормы ряда стран, так же анализируется значение наказаний в современном уголовном праве и проводится анализ современных тенденций развития института
наказания.
Предметом исследования выступает комплекс теоретических проблем систематизации видов наказаний, их реализации и эффективности в зарубежной уголовно-правовой теории, законодательной и правоприменительной практике. Эффективность наказания в выполнении своих целей определяется системой
уголовных наказаний, их сроками и размерами.
Abstract
This article is devoted to the analysis of the institute of punishment under the criminal law of many countries.
Thе article considers the criminal law of a number of countries, analyzes role of punishment in modern criminal
law and the current trends in the development of the institute of punishment.
The subject of research supports the complex theoretical problem of systematization of types of punishment,
their implementation and the effectiveness of foreign criminal legal theory, legislation and law enforcement practice. The effectiveness of punishment in the performance of its goals is determined by the system of criminal
penalties, their terms and sizes.
Ключевые слова: наказание, уголовная ответственность, система наказаний, индивидуализация
наказания, законодательство зарубежных стран.
Keywords: punishment, criminal responsibility, penal system, Individualization of punishment, legislation
of foreign countries.
В условиях глобализации уголовного права обращение к компаративному анализу института
наказания является своевременным и важным. По-

мимо поиска устойчивых взаимосвязей в регламентации института назначения наказания в зарубежных странах, такого рода анализ предполагает и решение сугубо прикладных задач.
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Например, изучение практики назначения
наказания в странах Северной Америки, Канады,
т.е. государствах общей системы права.
Как известно, США и Канада входят в группу
американского (внеевропейского) общего права,
которая формировалась под влиянием системы английского общего права с характерным для него судебным прецедентом.
Большинство уголовных законов объединено в
Уголовном кодексе Канады [20]. Наряду с ним источниками национального уголовного права являются Закон об уголовном судопроизводстве в отношении молодежи, Закон о правонарушении, Закон
о свидетельских показаниях в Канаде, Закон об огнестрельном оружии, Закон о контроле за оборотом
наркотических веществ и Закон о продуктах питания и лекарствах и др.
Но именно в УК Канады определяются критерии и требования, предъявляемые к индивидуализации наказания. В частности, в ст. 718 определяется круг данных, ориентируясь на которые суд
должен назначить наказание: 1) приговор должен
быть соразмерным характеру и степени общественной опасности правонарушения; 2) приговор может
быть уменьшен или увеличен в зависимости от
смягчающих или отягчающих факторов; 3) приговор может быть похож на приговоры, вынесенные
по аналогичным правонарушениям в аналогичных
обстоятельствах; 4) личность виновного (т.е. преступник не может быть лишен свободы, если возможно применение менее ограничительных санкций); 5) влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его
семьи.
Несмотря на безусловную значимость судебных прецедентов, статутное право Канады все же
определяет примерный перечень обстоятельств,
смягчающих наказание. К криминологически значимым обстоятельствам, получившим нормативное
закрепление в статутном праве, относятся: 1) провокация (provocation) (ст. 231 (1)) - лицо действовало под влиянием душевного волнения, вызванного внезапной "провокацией", 2. психическое заболевание (например, шизофрения) - может быть
достаточно серьезным смягчающим фактором, способным полностью заменить уголовную ответственность на прохождение необходимого лечения
в психиатрической больнице, 3) состояние интоксикации (intoxication) - лицо, находящееся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
не может сформировать специального намерения,
которое необходимо для тяжкого преступления, и,
соответственно, mens rea такого правонарушения
отсутствует, 4) беременность, 5) возраст - молодой
человек рассматривается судом в некоторых случаях как неопытный и незрелый. Это может уменьшить уровень его ответственности и срок наказуемости. Но в любом случае установление степени
влияния возраста на поведение виновного надлежит оценивать суду.
Говоря об отягчающих обстоятельствах, важно
отметить, что в Уголовном кодексе Канады они
формируются на основе принципов как общего, так

59
и статутного права. В статутном праве отягчающие
обстоятельства содержатся в разделе 718.2 Уголовного кодекса. К ним относятся: мотивация для совершения преступления в связи с предубеждением
или ненавистью; случаи насилия в семье со стороны подсудимого; применение противоправных
действий в отношении лица, не достигшего 18 лет;
совершение нападения в интересах или совместно с
преступной организацией; сопряженность деяния с
терроризмом.
Статутное законодательство США состоит из
федеральных законов и законов штатов, действующих одновременно и в ряде случаев параллельно
друг другу. Область применения законодательства
и судебных прецедентов штатов существенно превышает юрисдикцию федеральных судов, поскольку на их основе рассматривают подавляющее
большинство уголовных дел.
В Своде законов США [23] определен общий
перечень критериев назначения наказания (Титул
18): характер и обстоятельства совершения преступления; биография и другие данные, характеризующие обвиняемого; необходимость назначения
конкретного вида наказания. При этом отмечается,
что суд должен назначить наказание, достаточное
для достижения целей наказания [10].
В Модельном законе о назначении и исполнении наказаний 1978 г. [7] определяются основные
принципы индивидуализации наказания: 1) его соразмерность, 2) принцип равенства, 3) принцип гуманизма.
Исходя из принципа гуманизма, наказание в
виде лишения свободы применяется тогда, когда
другие виды уголовно-правового воздействия видятся суду неэффективными [2]. Таким образом в
статусном праве США реализуется принцип экономии репрессии. Право выбора вида наказания закрепляется в Титуле 18 Свода законов США: тюремное заключение назначается в случаях, когда
лишение свободы: 1) необходимо для защиты общества путем изоляции осужденного, который
имеет давнее уголовное прошлое; 2) необходимо,
поскольку этого требует серьезность преступления
или справедливость наказания; 3) необходимо как
эффективное средство устрашения для других лиц,
способных совершить аналогичное преступление;
4) должно быть применимо, поскольку менее строгие меры применялись к осужденному безуспешно.
Отягчающими обстоятельствами признаются
(§ 3592 глава 228 Титула 18 Свода законов США):
отвратительный, жестокий или извращенный способ совершения преступления; предшествующее
осуждение за насильственную фелонию, совершенную с использованием огнестрельного оружия;
предшествующее осуждение за две наркофелонии;
предшествующее осуждение за половое нападение
или педофилию; уязвимость жертвы (в силу возраста или неполноценности); совершение преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц или работников правоохранительных
органов.
В отличие от федерального, в уголовном законодательстве Штатов отсутствует четкая система
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критериев индивидуализации наказания, что в целом характерно для статутных законов англосаксонской системы права, формирующихся под воздействием судебной практики. Принцип разрешения дела формируется, как правило, после описания
всех признаков содеянного и исследования обстоятельств. И судья, прежде чем применить тот или
иной прецедент, должен соотнести его с рассматриваемым делом.
Что же касается закрепленных в законах Штатов смягчающих и отягчающих обстоятельств, то
они применяются судом лишь в том случае, если
подкреплены соответствующим судебным прецедентом [14].
Обобщая изложенное, важно подчеркнуть, что,
несмотря на существенные различия в правовой регламентации принципов и критериев назначения
наказания, в уголовном законодательстве Канады и
США имеется ряд общих черт, позволяющих развивать и укреплять сотрудничество между странами в вопросах назначения наказания. В частности, подобно российскому уголовному законодательству, в УК Канады и статутном праве США
предусмотрен примерный перечень обстоятельств,
смягчающих и отягчающих ответственность, и
определены рамки назначения конкретных видов и
размеров наказания.
Система наказаний является одной из важнейших проблем Общей части уголовного законодательства. Она заключается в первую очередь в правильном выборе и закреплении в законе исчерпывающего перечня видов наказания.
В литературе система наказаний определяется
как "установленный уголовным законодательством, обязательный для суда, исчерпывающий перечень видов наказания, расположенный в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести" [15].
Нельзя не согласиться с А.С. Михлиным в том,
что значение системы наказаний весьма важно, в
частности, для обеспечения справедливости наказания, которая достигается благодаря наличию в уголовном законодательстве различных его видов, отличающихся друг от друга по степени их тяжести,
а также по характеру прав, которые поражает каждое наказание. Разные виды уголовного наказания
позволяют обеспечить дифференциацию и индивидуализацию при его применении.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что чрезмерное увеличение количества видов наказания не
совсем оправданно. Во-первых, дифференциация и
индивидуализация наказания достигаются не
только наличием разных видов, но главным образом срочностью и размером наказания. Дифференциация и индивидуализация наказания обеспечиваются не только при назначении наказания, но достигаются и при его исполнении. Кроме того,
чрезмерное увлечение расширением системы наказаний имеет и отрицательные последствия. Дело в
том, что методы уголовно-правового регулирования должны отличаться от методов, присущих другим отраслям права, так как речь идет о наказании
за преступление, которое существенным образом
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отличается от других правонарушений.
Систему наказаний часто сравнивают с лестницей: чем выше ступени - тем выше по уровню кары
каждое из последующих наказаний. Кроме того,
расстояние между ступенями лестницы должно
быть равным, иначе она будет неудобной в использовании. А.С. Михлин писал: "Если разница в
уровне кары слишком велика, образуется своеобразный вакуум, мешающий индивидуализации ответственности, если мала - возникает конкуренция
видов наказания" [11].
В последние годы уголовное право европейских стран претерпевает динамичные изменения
[5]. Произошедшие преобразования касаются как
общей части данной правовой отрасли, так и ее особенной части. При этом, если учесть, что институт
наказания красной нитью проходит через все уголовное право, он не мог остаться незатронутым, и
новейшие тенденции развития данной правовой отрасли достаточно ярко иллюстрируют соответствующие процессы.
Практическое значение такого рода исследований выражается в том, что, во-первых, на примере
института наказания можно проанализировать новейшие тенденции развития уголовного права зарубежных стран, во-вторых, как в романо-германских, так и в англо-саксонских государствах соответствующие нормы сочетают в себе традиции и
новации, характерные для правовой системы в целом. Принятие во внимание зарубежного опыта является гарантией прогрессивного развития российского уголовного права.
Итак, прежде чем говорить о тенденциях, касающихся отдельных институтов уголовного права, в
том числе о наказании, необходимо отметить, что в
последние 10 лет в данной отрасли наметились коренные перемены, качественным образом затрагивающие ее правовую природу и социальную сущность.
Рассмотрим тенденции, связанные именно с
институтом наказания. В рамках общих замечаний
отметим, что в большинстве зарубежных стран
Уголовные кодексы не содержат определения наказания, поскольку законодатели относят это понятие
к ведению развивающейся и совершенствующейся
правовой доктрины. В свою очередь УК РА закрепляет его легальное определение, четко указывает
цели наказания, стремится воплотить в тексте закона теоретическую основу данного института. Ст.
48 УК РА определяет понятие и цели наказания и
устанавливает, что наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая от имени государств по приговору суда в отношении лица, признанного виновным в преступлении, и заключается
в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Целью наказания
является восстановление социальной справедливости, исправление лица, подвергшегося наказанию, а
также предупреждение преступлений.
Понятие и цели наказания - концептуальная
проблема уголовного и уголовно-исполнительного
права. Говоря о целях наказания, уместно отметить,
что УК РА достаточно четко закрепил их в ст.48, из
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нее достаточно ясно следует, что возмездие не является целью наказания и большинство правоведов
также разделяют данную точку зрения. В зарубежных странах такое единодушие не наблюдается.
Например, один из наиболее авторитетных немецких юристов Б.Д. Мейер, пишет, что «наказание —
это принудительное возложение на субъекта страданий... выражающее негативную оценку его социально-этического поведения» [6]. Сходной точки
зрения придерживаются и наиболее консервативные юристы Англии. Наибольшей оригинальностью отличается УК Ирана 1996 года, который с
опорой на доктрину прямо закрепляет цели наказания. Первой из них является возмездие и причинение преступнику как можно больших физических
страданий. Известный арабский философ Фирдоуси писал в свое время: «Чтобы возмездие могло
быть справедливым, только злом подобает воздавать за зло» [12], поэт Саади подчеркивал: «Там, где
нужна суровость, мягкость неуместна; мягкостью
не сделаешь врага другом, а только увеличишь его
притязания» [13]. Их слова, а равно как и УК Ирана,
полностью основаны на Коране, а в его 17 Суре сказано: «А если кто-либо будет убит несправедливо,
мы даем его ближнему право покарать убийцу возмездием». Что же касается причинения преступнику как можно больших физических страданий, то
одна из самых ярких статей УК Ирана гласит: «При
исполнении наказания в виде забития до смерти
камнями, камни должны быть не слишком большими, чтобы убить человека сразу, и не слишком
маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями» [9]. Ст.195 УК Ирана до сих пор предусматривает распятие на кресте, причем предъявляет 3
требования к процедуре приведения приговора в
исполнение: а) способ прикрепления человека к
кресту не должен стать причиной его смерти, б) виновный должен провисеть не кресте не более трех
дней, в) если наказуемый по истечению трех дней
остается жив, то его запрещается казнить [8].
Большинство наказаний в Иране приводятся в
исполнение публично. Согласно сложившейся традиции, первыми бросают камни свидетели, на основе показаний которых вынесен приговор, затем
судья, рассматривавший дело, затем — все желающие.
В соответствии с уголовным законодательством России для решения задач УК РФ устанавливаются виды мер уголовно-правового характера,
которые на основании ч. 2 ст. 2 УК РФ подразделяются на уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера. Меры уголовно-правового характера, изложенные в УК РФ являются
средствами воздействия на лиц, преступивших уголовный закон, и в юридической литературе зачастую называются как меры уголовно-правового
воздействия. Система уголовных наказаний обладает определенной формой, которая заключается в
построении перечня самих видов уголовных наказаний, таким образом, законодатель выстраивает
структуру системы уголовных наказаний.
В Англии существует институт отсрочки

61
назначения наказания — одно из нововведений уголовного процесса. Его появление связано с принятием закона «О полномочиях судов при назначении
наказания» от 25 мая 2000 года. В соответствии с
ним, магистратские суды, а равно как и суды Короны, объявив лицо виновным, вправе с его согласия отложить назначение наказания на срок до 6 месяцев с тем, чтобы учесть поведение виновного после признания его таковым, в том числе факт
добровольного заглаживания причиненного преступлением вреда, а также, как сказано в Законе,
«иные обстоятельства», свидетельствующие об изменении обстановки. По утверждению ряда английских юристов, новый институт направлен на более
тщательную индивидуализацию наказания и стимулирование виновного к добровольному устранению вредных последствий преступления [3].
В США, согласно правилу 32 Федеральных
правил уголовного процесса, «решение о мере
наказания должно быть принято без необоснованного промедления», если суд не найдет, что существуют какие-либо обстоятельства, дающие основание для отсрочки. Поэтому собирание данных,
характеризующих осужденного, порой длится довольно долго, иногда несколько месяцев [4].
В Англии, в США динамично развиваются
нормы об ограничении свободы, о домашнем аресте, о помещении лица в надзорное учреждение открытого типа.
Германии существуют только 3 наказания: лишение свободы, штраф, запрет вождения, и целых 6
иных уголовно-правовых мер: помещение в психиатрическую больницу, помещение в лечебницу для
алкоголиков и наркоманов, помещение в надзорное
учреждение, установление надзора, лишение водительских прав и лишение права заниматься определенной деятельностью [16].
Подчеркнем, что в настоящее время, в свете
направленности уголовной политики на гуманизацию системы наказаний, расширение применения
мер предупреждения и безопасности, последние
приобретают особую значимость. Исследования,
проведенные учеными различных стран еще во второй половине XX в., показали, что применение
наказания слабо влияет на снижение уровня преступности, уголовное наказание, как правило, не
достигает целей перевоспитания преступника, восстановления справедливости, и, как следствие,
наказание не является единственным средством
воздействия на преступность.
Многие ученые считают, что наказания, особенно связанные с лишением свободы, сопряжены
с рядом отрицательных социальных последствий.
Еще в 40–50-х гг. XX в. в США такие ученые, как
Э. Сазерленд и Х. Барнз, полагали, что сама концепция наказания должна быть оставлена полностью,
как социальное зло. Они считали, что обращение с
преступниками должно обеспечиваться не на
уровне применения кары, а с помощью достижений
социальных и медицинских наук [1].
По степени жесткости уголовной репрессии
среди анализируемых систем наказаний одним из
самых строгих уголовных законов является УК
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Франции, а одними из самых мягких – УК ФРГ и
УК Швеции. Например, при сравнении длительности срочного лишения свободы, установленного в
указанных странах (без учета правил назначения
наказания при рецидиве, совокупности преступлений, совокупности приговоров), видно, что во
Франции обычный максимальный срок срочного
лишения свободы по отдельным категориям преступлений составляет 30 лет [18], тогда как в Германии он равен 15 годам [22], а в Швеции – 10 [17].
Особая значимость в настоящее время придается наказаниям, не связанным с лишением свободы, – в контексте общей тенденции к гуманизации. Среди наказаний, не связанных с лишением
свободы, ширится использование штрафа [13]. Денежный штраф – наиболее распространенный вид
наказания в зарубежных государствах – нередко
может быть назначен в качестве самостоятельной
меры не только за совершение преступлений небольшой тяжести, но и за совершение достаточно
серьезных деяний.
Интересным представляется введение во
Франции такого наказания, как прохождение курса
«гражданства». Примечательно мнение такого известного испанского ученого, как Антонио Гарсия
Паблос де Молина, поддержанное и другими, относительно его сути: «Наказание является не вредом,
а благом для преступника, так как направлено на
его перевоспитание» [21]. Данный вид наказания
введен во Франции в 2004 г. и используется для замены наказания в виде срочного тюремного заключения (ст. 131-5-1 УК Франции [19]). Заключается
оно в обязанности посещения специально разработанного курса лекций, целью которых является
напоминание виновному республиканских ценностей, таких как терпимость, уважение личного достоинства, на которых основано общество. Заказывается прохождение курса по решению суда, осуществляется за счет осужденного (стоимость курса
не может превышать размера штрафа третьей категории). Данное наказание не может быть наложено
на виновного, который не согласен пройти такой
курс.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что
в целом рассмотренные тенденции можно охарактеризовать как прогрессивные. Сравнительный анализ систем наказаний многих стран, дал возможность выделить основные положения, характеризующие тенденции уголовно-правовой политики
указанных стран относительно регламентации уголовно-правовых последствий совершения преступления в виде наказания.
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In diesem Aufsatz werden die Frage von der Anordnung und der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen,
die mit einem Einsatz des Lockspitzels verbunden sind, die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte, des Verfassungsgerichtshofs von der Russischen Föderation und die Auffassungen in der deutschen und russischen wissenschaftlichen Literatur behandelt. In dem Aufsatz ist eine mögliche Entscheidung
vorgeschlagen.
Abstract
The article examines a problem of absence in the national legal system of a clear and foreseeable procedure
for authorising test purchases of drugs and operational experiment, decisions of the European Court of Human
Rights and the jurisprudence of the Constitutional Court of the Russian Federation, points of view in German and
Russian scientific literature. Author formulates a proposal of preliminary coordination of operational experiment
and test drugs purchase.
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In einer Entscheidung, die über eine Beschwerde
gegen Russland im Rahmen des vereinfachten Verfahrens getroffen worden ist, schreibt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Gesetzlichkeit
eines Einsatzes der polizeilichen Vertrauenspersonen
gegen den Beschwerdeführer von den nationalen Gerichten nicht geprüft worden ist und das Nichtbestehen
eines ausdrücklichen und nachvollziehbaren Anordnungsverfahrens der Scheinkäufe in dem nationalen
Rechtsystem ein strukturelles Problem ist, das den Beschwerdeführer einer polizeilichen Willkür unterwirft
und keine Möglichkeiten einer effektiven Gerichtsprüfung einer Beschwerde gegen eine Provokation gibt [4].
Deswegen ist die Unmöglichkeit einer effektiven Gerichtsprüfung einer Beschwerde gegen eine Provokation in Russland mit dem Nichtbestehen eines ausdrücklichen und nachvollziehbaren Anordnungsverfahrens der Scheinkäufe gebunden.
In der Entscheidung vom 02.10.2012 – Beschwerde „Veselov und Anderen vs. Russland“ –
schreibt der EGMR, dass die Scheinkäufe einem Richtervorbehalt oder einem Anordnungsvorbehalt einer
anderen neutralen und unabhängigen Instanz unterworfen werden sollen und mit dem Ziel der Gewährleistung
einer unabhängigen Kontrolle belegt werden sollen [5].
Dazwischen fordert der EGMR unbedingt keinen
Richtervorbehalt an und lässt eine Anordnung und eine
Kontrolle über die Scheinkäufe durch die Staatsanwaltschaft zu, da das Hauptkriterium für die Wahl des Anordnungssubjekt die Unabhängigkeit von der vollziehenden Gewalt ist [5].

Der Verfassungsgerichtshof von Russland betont,
dass keine Notwendigkeit einer Richteranordnung einer polizeilichen Maßnahme besteht, die keinen Eingriff in die Menschenrechte des Verfassungsranges wie
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Unverletzlichkeit der Wohnung voraussieht [6].
Gleichzeitig ist in der russischen wissenschaftlichen Literatur eine Auffassung verbreitet, dass eine
neutrale und unabhängige Instanz die Scheinkäufe anordnen soll. Zum Beispiel, A.E. Tschetschetin meint,
dass die vorherige Kontrolle über die polizeilichen
Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft erfüllt werden soll. Er ist zum Ergebnis gelangen, dass die nachträgliche Kontrolle durch die Staatsanwaltschaft keine
Effektivität hat und keine Widerherstellung der verletzten Rechtgüter lässt. Gleichzeitig könnte die vorherige
Prüfung der Gesetzlichkeit der Anordnung der polizeilichen Maßnahmen die ihre ungerechtfertigte Durchführung, den Missbrauch und die Verletzung der Menschenrechte vermeiden [9].
In der deutschen wissenschaftlichen Literatur
schreibt man über die Einführung der beschränkten
Straftatenkatalog in die Strafprozessordnung als Voraussetzung für die Anordnung der Lockspitzeleinsätze
[8]. Dabei meinen einige Autoren, dass nach dem Beispiel von der Maßnahme verdeckte Ermittler (§§ 110a
ff. StPO der Bundesrepublik Deutschland) [2] ein Richtervorbehalt geregelt werden soll [7]. Die anderen bemerken, dass eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft als neutrale und unabhängige Instanz genügend
ist, denn ein Einsatz des Lockspitzels greift in die
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Grundrechte nicht ein, abgesehen von der Durchführung dieser Maßnahme in einer Wohnung, die einem
Richtervorbehalt bedarf [8].
In der Republik Österreich regelt die Strafprozessordnung die heimlichen polizeilichen Maßnahmen wie
Observation, verdeckte Ermittlung und Scheingeschäft
(§§ 129 ff. StPO der Bundesrepublik Österreich). Observation und verdeckte Ermittlung sowie ein Scheingeschäft, das zur Sicherstellung von Suchtmitteln und
Falschgeld dient, kann die Kriminalpolizei von sich aus
durchführen. Der Abschluss eines anderen Scheingeschäfts, Observation, die durch den Einsatz technischer
Mittel unterstützt wird, oder über einen Zeitraum von
mehr als 48 Stunden, oder außerhalb des Bundesgebietes durchgeführt wird, und eine systematische, über
längere Zeit durchgeführte verdeckte Ermittlung zu der
Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die
mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, oder
die Verhinderung einer im Rahmen einer kriminellen
oder terroristischen Vereinigung oder einer kriminellen
Organisation geplanten Straftat von der Staatsanwaltschaft anzuordnen (§§133 Abs. 1, 130 Abs. 3, 131 Abs.
2 StPO der Republik Österreich) [3].
Im Hinblick darauf, dass ein Einsatz der Vertrauenspersonen kein Grundrechtseingriff darstellt [6], besteht die Notwendigkeit eines Richtervorbehalts dieser
polizeilichen Maßnahme nicht. In diesem Fall könnte
eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft als vorherige Kontrolle geregelt werden. Die Einführung dieses Anordnungsverfahren würde die Verletzung der
Menschenrechte vermeiden und zu der Erfüllung der
völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 04.11.1950 beitragen [1].
Literaturverzeichnis
1. Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, vom 4.11.1950 (zuletzt geändert
durch 15. EMRK-Protokoll vom 24.6.2013), Stand:

The scientific heritage No 48 (2020)
22.10.2010.
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Femrk%2Fcont%2Femrk.htm&versionDate=20100601 (abgerufen am 05.06.2020)
2. Strafprozessordnung der Bundesrepublik
Deutschland, vom 01.02.1877 (zuletzt geändert vom
03.03.2020), Stand: 13.03.2020. https://www.gesetzeim-internet.de/stpo/ (abgerufen am 05.06.2020)
3. Strafprozessordnung der Republik Österreich,
vom 31.12.1975 (zuletzt geändert vom 21.03.2020),
Stand: 22.03.2020. https://www.jusline.at/gesetz/stpo
(abgerufen am 05.06.2020)
4. EGMR Paramonov: Urt. v. 22.02.2018 – Beschwerde Nr. 74986/10 (Paramonov u.a. vs. Russland),
Stand: 22.02.2018. http://www.consultant.ru (abgerufen am 05.06.2020)
5. EGMR Veselov: Urt. v. 2.10. 2012 – Beschwerde Nr. 23200/10; 24009/07 und 556/10 (Veselov
u.a. vs. Russland), Stand: 2.10.2012. http://www.garant.ru (abgerufen am 05.06.2020)
6. Определение Конституционного Суда РФ от
29.01.2019 N 75-О [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
7. Kinzig, Jörg, Bewegung in der Lockspitzelproblematik nach der Entscheidung des EGMR: Muß
die Rechtsprechung ihre strikte Strafzumessungslösung
verabschieden, StV 5/1999, S. 292
8. Tyszkiewicz, Goya, Tatprovokation als Ermittlungsmaßnahme: rechtliche Grenzen der Beweiserhebung und Beweisverwertung beim Einsatz polizeilicher
Lockspitzel im Strafverfahren, Strafrechtliche Abhandlungen – Neue Folge, Band 250, Duncker & Humbolt,
Berlin, 2014, S. 201-204
9. Чечетин, А.Е. О совершенствовании прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 3 (79). 2018. С. 134 – 139

МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ:
АКТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
Лавренюк Ю.Ф.
кандидат юридичних наук,
докторант Національного університету «Одеська юридична академія»
BORDERS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE CONTEXT OF
ADMINISTRATIVE AND LEGAL SECURITY OF ECONOMIC INTERESTS OF UKRAINE:
METHODOLOGICAL APPROACHES
Lavrenyuk Y.
Candidate of Law Sciences,
Doctoral student of National University «Odesa Law Academy»
Анотація
Стаття присвячена визначенню методологічного підходу до окреслення меж адміністративно-правового регулювання у контексті адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України, з
урахуванням сучасної парадигми у методології правового пізнання. В результаті дослідження, визначено,
що основним критерієм застосування соціокультурного та системного методів у рамках аксіологічного
концептуального підходу до визначення меж адміністративно-правового регулювання у контексті адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України є внутрішній зміст та межі поняття
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«економічний інтерес держави» як напрямку подальшого розвитку предмета адміністративно-правового
регулювання, а також – зміст конкретних завдань цього регулювання. Обґрунтовано, що соціокультурний
підхід як такий, що ґрунтується на визнанні керівного характеру прав людини, актуальних соціальних та
економічних потреб як сучасних ціннісних орієнтирів, передбачає напрямок адміністративно-правового
дослідження, за якого відбувається врахування цих потреб. Це зумовлює актуалізацію врахування поточних і перспективних загроз та викликів економічним інтересам, коригування застосовуваних форм та методів відповідно до сучасних запитів.
Abstract
The article is devoted to the definition of the methodological approach to delineating the boundaries of administrative and legal regulation in the context of administrative and legal support of economic interests of
Ukraine, taking into account the modern paradigm in the methodology of legal knowledge. As a result of the study,
it is determined that the main criterion for the application of socio-cultural and systemic methods within the axiological conceptual approach to defining the boundaries of administrative and legal regulation in the context of
administrative and legal support of Ukraine's economic interests is the internal content and boundaries of «economic interest». the subject of administrative and legal regulation, as well as the content of specific tasks of this
regulation. It is substantiated that the socio-cultural approach as one based on the recognition of the guiding nature
of human rights, current social and economic needs as modern values, provides a direction of administrative and
legal research, which takes into account these needs. This presupposes the actualization of current and future
threats and challenges to economic interests, adjustment of the applied forms and methods in accordance with
modern requirements.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, економічні інтереси, адміністративно-правове забезпечення, державний інтерес, межі правового регулювання, методологічний підхід.
Keywords: administrative and legal regulation, economic interests, administrative and legal support, state
interest, limits of legal regulation, methodological approach.
Актуальність теми. Стратегією сталого розвитку України до 2030 року, розробленою за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду в рамках проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну
політику України» визначено такі стратегічні цілі
сталого економічного розвитку держави України,
як зокрема: сприяння низьковуглецевому економічному зростанню, утворенню життєвої інфраструктури, забезпечення стабільного регіонального, галузевого розвитку, забезпечення стабільного розвитку агропромислового комплексу та інші [1, с. 9].
Чільне місце у забезпеченні досягнення відповідних показників займають адміністративно-правові
методи та засоби, застосування яких забезпечує зокрема: реалізацію стратегічних переваг розвитку
економіки; окреслення сфер економіки, що потребують визначення особливих меж адміністративноправового регулювання [2, с. 343]. Певну увагу науковців сьогодні отримали такі сфери адміністративно-правового регулювання, як: протидія тіньовій
економіці; дозвільна; митна діяльність. Необхідно
погодитись із висловлюваною у науковій літературі
позицією, що без активної регулюючої участі держави належний розвиток економіки неможливий.
Дослідження у сфері публічного адміністрування
економікою дозволяють виявити: напрями подальших змін у адмініструванні економікою, в тому числі методів та засобів такого адміністрування; визначити проблеми такого адміністрування та шляхи
їх вирішення; подальші напрями реформування
сфер економіки: бюджетний процес, відносини власності, структура системи економіки та її окремих
підсистем тощо [3, с. 3-4]. Необхідно вказати на загалом виправданість значного збереження класичної парадигми методології правового пізнання у сучасних адміністративно-правових дослідженнях,

що пояснюється особливим правовим режимом діяльності органів публічного адміністрування. З іншого боку, не можна не відмітити поширення
останнім часом некласичної парадигми методології
правового пізнання [4, с. 461], в тому числі і на
сферу адміністративно-правових досліджень. Актуальність такого підходу підтверджується і значним
поширенням терміну «публічне адміністрування»
на діяльність органів виконавчої влади, що підкреслює сервісний характер діяльності держави, її
спрямованість на забезпечення прав і свобод людини [2, с. 18].
Огляд останніх досліджень і публікацій.
Аналіз актуальних наукових досліджень показує
лише фрагментарне опрацювання науковцями
сфери адміністративно-правового регулювання забезпечення економічних інтересів України: протидія тіньовій економіці (А.В. Денисова, О.П. Пащенко, О.М. Половко, О.В. Тильчик та інші); дозвільна діяльність (Я.Г. Воронін, О.В. Джафарова,
О.П. Рябченко та деякі інші); митна діяльність
(А.М. Гуд, Л.М. Дорофеєва, Д.В. Приймаченко,
В.В. Ченцов, І.В. Яромій та інші). Інші сфери адміністративно-правового регулювання забезпечення
економічних інтересів України не отримали широкої уваги науковців.
Метою статті є визначення методологічного
підходу до окреслення меж адміністративно-правового регулювання у контексті адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України, з урахуванням сучасної парадигми у методології правового пізнання.
Основний матеріал. Фахівці у сфері філософії
права відмічають про актуальність зміни парадигми
правового пізнання: поступовий відхід від класичної парадигми, що характеризувалась такими рисами, як сцієнтизм, детермінізм, монізм, істинність,
об’єктивність та набуття популярності сучасною
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парадигмою (міждисциплінарність, плюралізмі, додатковість, інтерсуб’єктивність) [4, с. 460-461]. З
урахуванням тісного взаємозв’язку усіх підсистем
національної правової системи вважаємо, що не випадково у доктрині адміністративного права з’явилось та набуло поширення поняття «публічне адміністрування», що підкреслює сервісний характер
діяльності суб’єктів державної влади [2, с. 18]. Це
можна розглядати як прояв поширення аксіологічного концептуального підходу у методології правового пізнання. Зазначений підхід надає вихідну
роль цінностям, що забезпечуються правом, у актуалізації його як суспільного явища.
Наведені у вступі положення про предмет адміністративно-правового регулювання у сфері економіки окреслюють лише його частину. Іншими напрямами виділяються: адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності; обрання методів та
засобів адміністративно-правового регулювання.
Крім того, необхідно зважати на загальні положення щодо предмета адміністративно-правового
регулювання, яким є суспільні відносини між
суб’єктами публічного адміністрування та приватними особами. За своїм змістом такі відносини виникають у зв’язку із наданням адміністративних послуг або здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності. При цьому основоположним принципом
адміністративного права є принцип верховенства
права, вимогами якого є зокрема: врахування вихідного характеру людини як соціальної цінності; керівний характер теорії природного права стосовно
чинності адміністративного законодавства; керівний характер зазначеного принципу у правозастосовній діяльності [2, с. 30, 41, 342-343]. При цьому
міждисциплінарний підхід як елемент сучасної парадигми методології правового пізнання передбачає врахування методологічного апарату не тільки
юриспруденції, але й інших гуманітарних наук:
економіка, соціологія тощо.
У доктрині державного управління є усталеним науковий підхід щодо виділення таких загальних функцій державного управління, як: стратегічне планування; прийняття управлінського рішення; організація діяльності; мотиваційна;
контрольна. Зокрема, функція стратегічного планування передбачає збір та обробку оперативної інформації про швидкоплинні економічні та соціальнополітичні умови [5, с. 209, 210, 240]. Такий підхід
диктує необхідність врахування поточних потреб
об’єкта адміністрування.
У контексті предмета правового регулювання
економічний інтерес України дістав розуміння у
двох аспектах: прагнення держави як специфічного
субєкта до задоволення своїх потреб; співвідношення між досягненням задоволення цих інтересів
та витраченими для цього [6, с. 64]. Конкретизація
потреб як об’єкта адміністративно-правового регулювання забезпечення економічних інтересів України обумовлює необхідність врахування наукових
напрацювань у сфері економічної теорії стосовно
характеристики актуальної моделі економіки України.
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Ще у 2013 році вчені-економісти вказували на
відсутність чітко вираженої чинної моделі економіки України та наголошували на впровадження наздоганяючої моделі, що передбачає зокрема такі
пріоритети, як: спеціальні інноваційні програми із
відповідними механізмами кредитно-фінансового
стимулювання; забезпечення можливостей для інвестування особистих накопичень населення; опрацювання конкретного інструментарію забезпечення таких пріоритетів [7, с. 85]. Аналіз робіт окремих сучасних вчених у сфері економіки свідчить
про збереження таких засад і сьогодні. Так, І.О.
Усик вказує про деформованість та асиметричність
актуальної моделі економіки України. Вказується
на такі фактори політичної та економічної нестабільності: девальваційні шоки, низький рівень добробуту населення, переважання на ринку сировинних
галузей із низькою доданою вартістю, значна експортна орієнтація [8, с. 16]. Тому зберігають актуальність положення, обґрунтовані О.П. Рябченко
щодо принципів державного управління економікою, зокрема таких, як: узгодженість цілей усіх елементів системи економіки; взаємодоповнення цілей; керівне значення загальнодержавних цілей порівняно із локальними тощо [3, с. 37-38; ].
У теорії державного управління визначаються
такі загальні функції державного управління: стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація, контроль
[5, с. 210]. Функція зокрема, стратегічного планування зумовлює необхідність врахування поточних
та перспективних загроз економічним інтересам
України, оскільки збір інформації про об’єкт управління є запорукою належного планування [5, с.
244]. Інші виділені функції: прийняття управлінських рішень, організаційна, мотиваційна, контрольна – передбачають належну організацію діяльності власне субєкта управління. У контексті такого
напряму адміністративно-правового регулювання
економіки, як обрання його належних методів та засобів необхідно вказати про актуальність проблематики розподілу компетенції суб’єктів адміністративно-правового забезпечення економіки України.
Людиноорієнтоване спрямування розвитку публічного адміністрування зумовлює знайшло відображення у набутті популярності соціокультурного
методу у юридичних наукових дослідженнях, що
полягає зокрема, у виході за межі суто правової матерії, дослідження відповідних соціальних явищ з
урахуванням їх не тільки соціальної, але й культурної складової [9, с. 246, 254]. Вказане передбачає
керівну роль потреб об’єкта адміністративно-правового регулювання у визначенні напрямів його подальшого розвитку.
Іншим перспективним для досягнення окреслених завдань необхідно визначити системний метод, що передбачає представлення досліджуваного
об’єкта як системи із власними цілями, організаційною структурою, місцем у системах вищого порядку [10, с. 12-14]. Такий підхід дозволяє представити об’єкти цього дослідження у вигляді двох систем, що тісно взаємодіють. Однією постає
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економічна система як об’єкт адміністративно-правового забезпечення. Іншою – система такого забезпечення: суб’єкти забезпечення, їх компетенція, порядок та гарантії її реалізації тощо. Отже, застосування зазначених методів у сукупності та
взаємозв’язку дозволяє врахувати не тільки потреби об’єкта адміністративно-правового регулювання (економічні інтереси), але й врахувати внутрішню сторону функціонування системи суб’єктів
владних повноважень як системи адміністративноправового забезпечення вказаних інтересів.
Окреслений методологічний підхід отримав
застосування у роботах науковців інших держав.
Зокрема, С.І. Максимов розробив концепцію адміністративно-правового забезпечення економічної
безпеки держави, методологію її подальшого дослідження із застосуванням поєднання синергетичного та соціокультурного підходів [11, с. 16-17,
257-258].
Проведене дослідження надає підстави для таких висновків.
Основним критерієм застосування соціокультурного та системного методів у рамках аксіологічного концептуального підходу до визначення меж
адміністративно-правового регулювання у контексті адміністративно-правового забезпечення
економічних інтересів України є внутрішній зміст
та межі поняття «економічний інтерес держави» як
напрямку подальшого розвитку предмета адміністративно-правового регулювання, а також – зміст
конкретних завдань цього регулювання.
Соціокультурний підхід як такий, що ґрунтується на визнанні керівного характеру прав людини, актуальних соціальних та економічних потреб як сучасних ціннісних орієнтирів, передбачає
напрямок адміністративно-правового дослідження,
за якого відбувається врахування цих потреб. Це зумовлює актуалізацію врахування поточних і перспективних загроз та викликів економічним інтересам, коригування застосовуваних форм та методів
відповідно до сучасних запитів.
Системний підхід дозволяє: представити економічні інтереси держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання у вигляді певної системи, із визначеною структурою, призначенням,
межами, співвідношенням із іншими системами вищого рівня та суміжними системами; врахувати релевантні властивості систем, зокрема адаптивність
до зовнішніх змін та внутрішню стабільність. Вказані аспекти системи економічних інтересів держави Україна є об’єктами адміністративно-правового регулювання.
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Застосування такого методологічного підходу
дозволило визначити наступні критерії визначення
меж адміністративно-правового регулювання у
контексті адміністративно-правового забезпечення
економічних інтересів України: поточні та перспективні загрози та виклики національним економічним інтересам; організація системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення економічних
інтересів України.
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Аннотация
В статье рассмотрены уголовные процессуальные гарантии обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве. Доказано, что целесообразно дальнейшую разработку видов уголовных
процессуальных гарантий, раскрытие их сущности и дальнейшее повышение их эффективности по достижению цели и выполнения задач уголовного судопроизводства, являющегося предметом отдельных научных исследований.
Abstract
The article discusses the criminal procedural guarantees of ensuring the safety of persons participating in
criminal proceeding. It is proved that it is advisable to further develop the types of criminal procedural guarantees,
disclose their essence and further increase their effectiveness in achieving the goals and objectives of criminal
proceeding, which is the subject of separate scientific studies.
Ключевые слова: уголовное производство, меры безопасности, гарантии, досудебное расследование,
потерпевший, свидетель.
Keywords: criminal proceeding, security measures, guarantees, pre-trial investigation, victim, witness.
Защита прав и законных интересов лица является приоритетным направлением уголовного процессуальной деятельности каждого демократического государства. Особую актуальность в этом
смысле приобретает вопрос создания действенной
и эффективной системы гарантий обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве.
Сложности в применении мер безопасности на
практике возникают в связи с дополнением предыдущего уголовного процессуального закона, внесением в него вопросов обеспечения безопасности
участников уголовного производства. Конечно,
этим введением государство признало наличие противоправного воздействия на участников уголовного производства, угрозы их жизни, здоровью,
имуществу. Однако согласно УПК Украины по
обеспечению безопасности лиц, участвующих в
уголовном производстве, более 50% опрошенных
жителей Украины на сегодняшний день не знают,
какие меры защиты свидетелей, потерпевших, судей установленные законом, а около 50% считают
их малоэффективными. Кроме того, применение
мер безопасности правоохранительными органами
являются проблемными по вопросам процедуры их
применения и допустимости в дальнейшем доказательств, полученных в процессе их применения.
Во-первых, одной из мер обеспечения безопасности, предусмотренных п. «Ж» ч. 1 ст. 7 Закона
Украины «Об обеспечении безопасности лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве», является обеспечение конфиденциальности сведений
о личности [1]. То есть неразглашении сведений о

лицах, взятых под защиту, осуществляется ограничением сведений о личности в материалах проверки
(объяснениях, заявлениях, сообщениях и т.п.), а
также протоколах следственных (розыскных) и
других процессуальных действий, замены согласно
п. «А» ст. 15 Закона фамилии, имени, отчества в
этих документах псевдонимами, по постановлению
следователя, прокурора. Кроме того, согласно новому УПК Украины в случае применения мер безопасности следователем, прокурором на них возлагается обязанность обеспечить и неразглашении
сведений о лице, взятую под такую защиту [2, c.
128].
Одной из причин снижения активности в содействии уголовному производству является спад
социального престижа предоставления правоохранительным органам информации о совершении
уголовных преступлений, потому что, опасаясь расправы со стороны представителей преступной
среды, граждане мало верят в реальную возможность их защиты. А недостаточная защищенность
лиц, которые могли бы способствовать досудебному расследованию и правосудию, от преступного
влияния, фактически и практически побуждает их
уклоняться от выполнения их важного общественного долга.
Исследованы проблемы гарантий защиты прав
и законных интересов личности в уголовном производстве в трудах таких выдающихся ученых: М. Л.
Якуба, П. А. Лупинськои, А. В. Шпотакивськои, С.
В. Слинько, В. Ф. Погорилка, В. В. Головченко, Ю.
А. Гурджи, М. И. Серого, В. В. Молдована, Р. С. Кацавеця, П. С. Элькинда тому подобное.
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Стоит отметить, что Уголовный процессуальный кодекс Украины, Законы Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», а также Закон «Об обеспечении
лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве»,
предусматривают специальные меры по обеспечению безопасности лиц, попавших в сферу уголовного процесса, - это осуществление правовых, организационных, технических или иных мероприятий,
направленных на защиту жизни, здоровья, жилья,
имущества, чести, достоинства таких лиц от противоправных посягательств с целью создания комфортных условий для осуществления и обеспечения правосудия [1, 3, 4].
Прокуратура - неотъемлемая часть государственного механизма, наделена определенным объемом власти по осуществлению государственного
надзора за соблюдением и исполнением законов в
государстве. Такой контроль должен рассматриваться как одна из форм государственной деятельности, обеспечивает точное и неуклонное исполнение законов, как одно из условий соблюдения конституционных гарантий по охране прав и законных
интересов граждан, в том числе и тех, которые попали в сферу уголовного судопроизводства, прежде
всего на его досудебных стадиях, в частности во
время досудебного расследования.
Осуществляя свои полномочия на этом этапе в
области уголовного производства в форме процессуального руководства, прокуроры должны следить за тем, чтобы следственные органы строго соблюдали требований, содержащихся в законодательных и других нормативно-правовых актах
государства. Чтобы следователь, получив заявление или сообщение об угрозе безопасности указанной выше лица, в обязательном порядке проверил
такое заявление и в срок не более трех суток, а в
неотложных случаях - и немедленно должно быть
принято решение о применении или отказе в применении мер безопасности, о чем должно быть вынесено мотивированное постановление. При принятии положительного решения постановление ее выполнения передается органу, на который возложено
осуществление мер безопасности, и она обязательна для исполнения. Объектом такого надзора
должно быть точное исполнение законов должностными лицами досудебного расследования во время
его осуществления в уголовном производстве в расследовании уголовных преступлений, в том числе
по обеспечению безопасности лиц, участвующих в
уголовном производстве. Чтобы в полном объеме
была соблюдена, например, ст. 7 Закона Украины
«Об обеспечении безопасности лиц, участвующих
в уголовном судопроизводстве», согласно требованиям которой, нужно обеспечить безопасность путем применения таких средств: личной охраны,
охраны жилища и имущества; выдачи специальных
средств индивидуального контроля и прослушивания телефонных и иных переговоров, визуального
наблюдения; замены документов и внешности; места работы или учебы; переселение на другое место
жительства; помещения в дошкольные учреждения

69
или учреждений органов социальной защиты населения; обеспечение конфиденциальности сведений
о лице закрытого судебного разбирательства.
Кроме того, ч. 2 этой статьи предусматривает применение и других мер безопасности, учитывая характер и степень опасности для жизни, здоровья,
имущества лиц, взятых под защиту [1].
Основаниями для применения мер безопасности является наличие реальной угрозы жизни, здоровью, жилью, имуществу названных выше субъектов уголовного производства. Следует иметь в
виду, что указанные основания не являются тождественными. В частности, в случае реальной угрозы
чести и достоинства участника уголовного производства закон не предусматривает применения к
нему мер безопасности. В то же время такие меры
могут быть применены в отношении членов его семьи или близких родственников, если в такой противоправный способ делается попытка воздействия
на самого участника уголовного судопроизводства.
В науке под уголовными процессуальными гарантиями понимают те средства, установленные
уголовными процессуальными нормами для осуществления задач уголовного судопроизводства, в
первую очередь защиты прав и законных интересов
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности
[5, с. 21].
В. М. Трофименко считает, что уголовные процессуальные гарантии являются составной частью
правового статуса личности, поскольку только с помощью системы гарантий можно реализовать
права, свободы и обязанности человека и гражданина. Они призваны обеспечивать, гарантировать
нормальное, то есть установленное законом, функционирования того или иного общественного и правового института [6, с. 20].
Уголовные процессуальные гарантии определяют как специальные правовые средства, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, а также
выполнение ими своих обязанностей [7, с. 15].
Следовательно, для достижения целей и безупречного решения задач уголовного процесса
необходимы эффективные меры и средства их обеспечения. Роль таких методов возлагается на определенную систему гарантий, направленных, с одной стороны, на достижение целей и интересов правосудия, а с другой - на охрану и защиту прав и
законных интересов личности в уголовном производстве.
Анализ приведенных определений уголовных
процессуальных гарантий дает основания для выделения в них общих существенных свойств (признаков). К ним относятся: 1) установленные законом
способами; 2) установленные законом средства; 3)
направленность на защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
4) направленность на обеспечение решения задач
уголовного судопроизводства.
Все вышесказанное дает основание для вывода
о том, что принятие УПК Украины в 2012 году
стало очередным шагом на пути становления и
обеспечения системы процессуальных гарантий
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прав и законных интересов участников уголовного
производства. В нем учтены общепризнанные международные стандарты защиты прав человека и основных свобод, проверенные многолетней практикой процедуры, которые доказали свою эффективность и способны обеспечить баланс публичных и
частных интересов, ведь уголовное судопроизводство осуществляется в интересах всего общества в
целом и отдельного человека в частности, обеспечивает реализацию их законных интересов, а также
достижения цели и выполнения задач уголовного
судопроизводства.
Вопросы дальнейшего совершенствования
уголовного процессуального законодательства по
обеспечению безопасности в уголовном производстве непосредственно связано с вопросом назревшей необходимости немедленного внесения в УПК
Украины определенных предложений ведущих
ученых в этой области права. В частности, в проекте УПК Украины, внесенного народными депутатами В. Р. Мойсиком, И. В. Вернидубовым, С. В.
Ковалевым, Ю. А. Кармазиным, по регистрационным № 1233 от 13.12.2007 г.) [8], который даже был
принят в первом чтении, направлялся на доработку,
снимался с рассмотрения, отзывался и, в результате, - не был принят, привлекает внимание то, что
этот проект УПК содержал ряд новых, принципиально важных новелл, в том числе по обеспечению
безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве (статьи 72-81). В нем представлены понятие «обеспечение безопасности лиц, участвующих
в уголовном производстве»; определен перечень
лиц, имеющих право на обеспечение безопасности;
предусмотрено права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меры безопасности;
указано органы, которые обязаны обеспечивать
безопасность определенного круга лиц; предусмотрены основания и поводы для применения мер безопасности; порядок решения вопроса о применении
мер безопасности и сам порядок применения;
неразглашении сведений о лице, в отношении которого осуществляют меры безопасности; основания,
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поводы и порядок отмены мер безопасности; обжалования решений об отказе в применении мер безопасности или об их отмене.
В связи с вышесказанным, целесообразно
дальнейшую разработку видов уголовных процессуальных гарантий, раскрытие их сущности и дальнейшее повышение их эффективности по достижению цели и выполнения задач уголовного судопроизводства, являющегося предметом отдельных
научных исследований.
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Анотація
У статті розглядається поняття освітньої дипломатії та її практично-діяльнісні виміри. На основі аналізу цілей публічної дипломатії держави аргументовано тезу щодо вагомості функціоналу освітньої дипломатії як складового елемента публічної дипломатії. Відштовхуючись від потенціалу освітньої дипломатії в рамках політики публічної дипломатії, яку реалізують закордонні дипломатичні установи, було з’ясовано роль освітніх проєктів на культурно-освітньому напрямку роботи посольства. У статті також
визначено акторів і форми освітньої дипломатії, проаналізовано освітні ініціативи Посольства України в
Державі Кувейт як інструменту налагодження освітніх контактів й розвитку співробітництва між освітніми
установами обох країн. Було спроектовано перспективи проведення подібних освітніх заходів для вирішення довгострокових завдань освітнього співробітництва між Україною та Кувейтом. Особливу увагу
приділено цифровим проєктам у сфері освітньої дипломатії, що набувають популярності у світлі об’єктивних та непередбачених обставин. Запропоновано залучити до процесу освітньої дипломатії українську
діаспору за кордоном та об’єднати осередки української громади з різних країн світу за допомогою різноманітних освітніх ініціатив. З метою вдосконалення профорієнтаційної роботи й фахової підготовки майбутніх дипломатів запропоновано стратегію безперервної професійної підготовки дипломатів упродовж
життя на різних рівнях освітнього процесу. Зокрема, обґрунтовано необхідність запровадження факультативного навчального предмету «Родзинки дипломатії» для учнів старших класів шкіл в Україні та за кордоном.
Мета цієї статті полягає у розкритті потенціалу освітньої дипломатії України в Кувейті в контексті
досягнення цілей публічної дипломатії України на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. Відповідно до зазначеної мети були поставлені наступні завдання: окреслити виміри освітньої дипломатії та
визначити її місце серед інструментів публічної дипломатії держави; проаналізувати освітні проєкти у
сфері публічної дипломатії України в Кувейті; розробити рекомендації щодо залучення до процесу освітньої дипломатії української діаспори за кордоном, запропонувати освітні проєкти, які можуть об’єднати
осередки української громади з різних країн світу, сформувати напрями вдосконалення фахової підготовки
майбутніх дипломатів, зокрема, через освітні проєкти для шкільної молоді в рамках посилення профорієнтаційної роботи.
Abstract
The paper provides an overview of the concept «educational diplomacy» and its practical dimensions. Based
on the analysis of the public diplomacy goals of a state, the paper emphasizes the relevance of education diplomacy
toolkit in the framework of public diplomacy strategy. The potential of education diplomacy should be treated as
an integral part of the public diplomacy policy which is implemented in particular by the embassies abroad. A
brief review of the education diplomacy instruments made it possible to outline positive impacts of educational
projects in light of embassy’s cultural and educational activities. In this context the forms and actors of education
diplomacy have been carefully studied. The paper also discusses the educational initiatives launched by the Embassy of Ukraine in the State of Kuwait with the aim to establish educational contacts and enhance cooperation
between the educational institutions of both countries. It is argued that the abovementioned educational projects
might solve long-term issues of Ukraine-Kuwait educational cooperation. Special attention is paid to online projects in terms of education diplomacy since digital format is gaining in importance in response to objective and
force-majeure circumstances.
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The paper features the ways to involve the Ukrainian diaspora abroad in the process of education diplomacy
aiming at uniting the centers of the Ukrainian community in different countries through various educational initiatives. The major findings of this research suggest that shaping a strategy of life-long professional training of
diplomats can help to modernize professional training of future diplomats at different educational levels as well as
to improve vocational guidance. In particular, the highlighted strategy implies introduction of the optional subject
"Raisins of Diplomacy" for high school students in Ukraine and overseas.
The purpose of this article is to unlock the potential of Ukraine's education diplomacy in Kuwait in the context
of achieving the goals of the state public diplomacy at the national and international levels. In accordance with
this goal, the following tasks were set: to outline the dimensions of education diplomacy and determine its place
among the public diplomacy toolkit; to analyze educational projects in the framework of public diplomacy of
Ukraine in Kuwait; to develop recommendations for involving the Ukrainian diaspora abroad in the process of
education diplomacy; to generate educational projects that can unite Ukrainian communities from around the
world; to determine the criteria of improving the professional training of future diplomats, in particular, through
educational projects for schoolchildren.
Ключові слова: освітня дипломатія, публічна дипломатія, цифрові освітні проєкти, дипломатична
освіта, стратегія освітньої дипломатії, інтелектуальна еліта, родзинки дипломатії.
Keywords: education diplomacy, public diplomacy, digital educational projects, diplomatic education, strategy of education diplomacy, intellectual elite, raisins of diplomacy.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СТАТТІ
Поняття освітньої дипломатії розмиває межу
між освітнім та дипломатичним дискурсом. Відповідно, існує велика кількість трактувань як самого
поняття освітньої дипломатії, так і її спрямувань.
Широке коло акторів освітньої дипломатії також
ускладнює конкретизацію зазначеного поняття. За
калейдоскопом форм та видів освітньої дипломатії
невизначеною залишається роль традиційної дипломатії у її реалізації. Втім, освітня дипломатія претендує на місце важливої складової публічної дипломатії, а відтак може слугувати серйозним важелем просування національних інтересів держави.
Така позиція актуалізує функціональні потужності
закордонних дипломатичних установ як медіаторів
культурно-освітньої взаємодії двох країн.
Окремим аспектам освітньої дипломатії присвячені праці таких авторів як О. Проскура, О. Тищенко-Тишковець, питання освітньої підготовки
дипломатів висвітлено в публікаціях М. Кулінича,
аналіз форм освітньої дипломатії наведено в працях
Д. Ільницького. Проте нерозкритими залишаються
питання ролі освітньої дипломатії та стратегії дипломатичної освіти на різних рівнях освітнього процесу для підготовки високопрофесійних дипломатичних кадрів та виховання інтелектуальної еліти
країни.
У міжнародному та українському науковому
середовищі визначення освітньої дипломатії часто
апелює до адвокації інтересів освітніх установ або
проектування освітнього співробітництва на площину міждержавних освітніх коаліцій. Наприклад,
Дж. А. Скорза (проректор з міжнародних зв’язків
Університету Ферлі Дікінсона, США) називає міжнародні проєкти освітніх установ однією з форм
освітньої дипломатії, що корелює з такими завданнями освіти, як сприяння миру, розвитку, стабільності. На думку науковця, коли університети визначають свою роль у вирішенні глобальних викликів,
встановлення партнерства з міжнародними організаціями (на кшталт ООН) може слугувати серйозним поштовхом для розвитку як внутрішніх університетських інноваційних процесів, так і міжнародного науково-освітнього співробітництва [8, c. 64].

Низка науковців з Флоридського Атлантичного
університету – Л. Бартрам, Дж. Малхойт-Лі, К.
Шін-Діаз і Дж. Сулліван – пропонують наступне
визначення освітньої дипломатії: «Будь-які зусилля
на місцевому, державному або міжнародному рівнях, спрямовані на поглиблення співробітництва чи
дієві зміни у політиці, стандартах і структурі будьякого сегменту системи освіти» [4, c. 156].
У Центрі освітньої дипломатії та лідерства виходять з того, що освіта є критично важливою для
розвитку усього світу, оскільки без освіти неможливий ні подальший прогрес людства, ні інновації.
Під освітньою дипломатією команда згаданого
Центру розуміє новий підхід до просування освіти.
Це – процес взаємопов’язаних та спланованих кроків, результатом яких є якісні зміни в освіті. Такий
процес передбачає пошук консенсусних рішень у
світлі освітніх викликів, розбудову стратегічного
партнерства на національному та міжнародному рівнях, посередництво в укладенні угод. Навички ведення переговорів та медіації, що зазвичай характеризують дипломата, можуть перетворити на освітнього дипломата навіть учителів, дослідників,
університетських професорів, державних службовців тощо. Освітні дипломати будують і крос-секторальні місточки на перетині галузей освіти, технологій, бізнесу, охорони здоров’я. Проблеми освітніх систем, мета й стандарти освіти, а також
необхідні у ХХІ столітті навички формують професійні цілі освітнього дипломата, діяльність якого
спрямована на те, щоб задовольнити потребу в особистісному розвитку якомога більшої кількості людей [1].
Український учитель-методист О. Проскура
зазначає, що освітня дипломатія – це «інноваційна
модель культури спілкування, управлінських компетентностей керівників, педагогів, учнів, батьків,
спрямована на обрання успішних рішень в освітньому середовищі закладу освіти як соціокультурному просторі» [6, c. 224].
Водночас, поняття освітньої дипломатії може
розглядатись і через призму публічної дипломатії.
Український науковець Д. Ільницький формулює
своє бачення згаданого терміну, що зводиться до
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забезпечення діалогу представників різних країн у
процесі освітньої діяльності з метою прийняття рішень, які можуть стати на сторожі інтересів країни.
Така позиція підкреслює важливість освітньої дипломатії як складової публічної дипломатії з точки
зору просування «м’якої» сили країни [2, c. 78-79].
Втім, українська дослідниця О. Тищенко-Тишковець припускає, що освітня дипломатія України розвивається скоріше хаотично, ніж плановано, оскільки ні практика міжнародних культурно-освітніх
обмінів, ні потенціал чималої кількості іноземних
студентів, які навчаються у нашій державі, не використовується в повній мірі. Натомість, сприяння культурним і освітнім обмінам задля побудови діалогу із населенням інших держав створювало би засади для покращення зовнішньополітичних
комунікацій України та просування її політичної
культури [7, c. 11].
Підсумовуючи вищенаведені трактування
освітньої дипломатії, можна сказати, що це комплексне поняття, яке охоплює декілька напрямків діяльності. Акценти щодо пріоритетності цілей освітньої дипломатії розставляють її суб’єкти, а це – розгалужена мережа акторів, що включає освітян,
освітні заклади, міжнародні організації тощо. Відтак, може скластися враження, що освітня дипломатія є прерогативою недержавних акторів. На нашу
думку, освітня дипломатія має зайняти гідне місце
серед інших форм публічної дипломатії та стати одним із напрямків роботи зовнішньополітичного відомства країни, адже потенціал її можливостей цілком відповідає ключовим цілям публічної дипломатії:
1) зміцнення іміджу країни, просування її
бренду;
2) забезпечення сприятливого середовища у
сфері міжнародного спілкування;
3) розбудова двосторонньої комунікації, мережі партнерства;
4) трансляція політичних, культурних та інших цінностей (у даному випадку – через освіту);
5) формування громадської думки однією
державою в іншій.
Крім того, освітня дипломатія дає можливості
для виходу на нові інтелектуальні форми спілкування, сприяє постійній актуалізації знань і компетенцій, що набуваються сторонами [2, c. 74]. В умовах безпрецедентного та всеохоплюючого переходу
в формат «онлайн» у зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації у світі, оцифрування освітніх
проєктів також набуло широкого поширення, зміцнивши позиції освітньої дипломатії [10]. Вочевидь,
за цифровим виміром освітньої дипломатії велике
майбутнє, зважаючи на низку переваг такого формату. Перш за все, цифрова освітня дипломатія дозволяє зняти обмеження з кількості учасників освітнього або наукового процесу. До того ж, віртуальні освітні платформи не мають географічних
меж, що уможливлює співпрацю із зацікавленими
сторонами, де би вони не знаходилися. Вирішальною, але не заключною перевагою цифрової освітньої дипломатії є необов’язковість великих бюдже-
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тів: у мережі Інтернет не потрібно орендувати конференц-холи, організовувати кейтеринг, налаштовувати технічну апаратуру тощо.
У контексті зростання популярності цифрових
освітніх проєктів видається доцільним навести приклад цифрової освітньої дипломатії США. Як складова публічної дипломатії, американська освітня
дипломатія націлена на розвиток освітніх та обмінних програм, адже це – доведений роками дієвий
спосіб провадження «м’якої сили». Бюро з освітніх
та культурних програм США активно просуває
освітні масові відкриті онлайн-курси (т. зв. MOOC
– massive open online courses), на кшталт
«Coursera», «MIT OpenCourseWare», «edX»,
«Udacity» тощо. До поширення інформації про згадані платформи долучаються й американські дипломати за кордоном (безпосередньо у посольствах
США, консульствах, американських будинках
тощо) з метою просування нових форм дистанційного навчання [11, c. 120].
Сьогодні не викликає сумнівів, що лекції та вебінари на віртуальних платформах, онлайн-курси,
конкурси та інші освітні проєкти у мережі Інтернет
– це не тільки приклад успішної освітньої дипломатії, але й один з небагатьох способів «утримання на
плаву» у міжнародному інформаційному потоці,
зважаючи на тимчасову недоступність традиційних
заходів публічної дипломатії, наприклад: фестивалі, виставки, конференції, круглі столи тощо.
Отже, керуючись правилом «4К: креативність, критичне мислення, комунікація та командна праця»,
можна створити ефективну модель освітньої дипломатії як вагомого елемента публічної дипломатії
держави.
З огляду на наведене, варто підкреслити роль
закордонних дипломатичних установ у формуванні
та реалізації політики освітньої дипломатії з урахуванням особливостей країни перебування. Посольства виступають у якості медіатора між двома суспільствами і, в контексті задач публічної дипломатії,
сприяють
просуванню
національного
брендингу, промоції потенціалу держави та створенню її позитивного іміджу. Відповідно, дипломати – це драйвери у створенні та менеджменті мережі зв’язків із місцевою громадськістю. Виступаючи в ролі агентів розуміння, дипломати діють на
кордоні між культурами як інтерпретуючий та сполучний механізм. Як зазначив український дипломат М. Кулінич, «сьогодні дипломатія з мистецтва
перетворилася на змістовну ефективну роботу,
саме дипломати є розгалуженою висококваліфікованою інтелектуальною опорою для керівництва
держави» [5, c. 466].
Цілеспрямована робота на рівні державних органів щодо провадження політики освітньої дипломатії за кордоном свідчить про далекоглядні плани
країни стосовно розбудови різностороннього партнерства. Результати освітньої дипломатії навряд чи
можна оцінити в короткій часовій перспективі,
проте роки науково-освітнього співробітництва роблять її плоди безцінними.
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Існує чимало різновидів освітньої дипломатії,
які можуть стати в нагоді для налагодження освітніх контактів й розвитку співробітництва між освітніми установами двох країн. Водночас, з точки
зору можливостей традиційної дипломатії, яка нерідко перебуває в умовах обмеженого кадрового та
фінансового забезпечення, варто звернути увагу на
наступні форми:
1) освітнє волонтерство;
2) надання підтримки та участь у міжнародних освітніх виставках і ярмарках;
3) участь у міжнародних наукових, освітніх
і технічних конференціях;
4) сприяння налагодженню науково-освітньої діяльності між освітніми установами або їхніми інтелектуальними лідерами;
5) проведення або долучення до міжнародних освітніх конкурсів, змагань;
6) (само)підготовка профільних дипломатів
з акцентом на ролі освітньої дипломатії в їхній роботі;
7) підтримка та сприяння вивченню мови
своєї країни (або асоційованим з нею дослідженням);
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8) забезпечення взаємного обміну освітніми, технічними та науковими матеріалами [2, c.
75].
Публічна дипломатія України в Кувейті протягом останніх років набула значної активізації, про
що свідчить низка успішно реалізованих проєктів у
різних сферах культурно-гуманітарного співробітництва [3]. Потужний імпульс для розвитку отримали проєкти у сфері освітньої та цифрової дипломатії, адже просуванню цих напрямків передувала
тривала робота над зміцненням двосторонніх відносин між Україною та Кувейтом. Так, створена роками плідної роботи договірно-правова база у сфері
науки та освіти (меморандуми про академічне співробітництво та меморандуми про взаєморозуміння
між освітніми закладами обох країн) сформувала
фундамент для подальших проєктів в освітній
сфері. У пропонованій нижче таблиці наводиться
перелік освітніх ініціатив, реалізованих Посольством України в Державі Кувейт протягом 2019-2020
рр.:

Таблиця 1.
Освітні проєкти Посольства України в Державі Кувейт.
Інтелектуальний брейн-ринг
 Суть проєкту: проведення онлайн-змагання у форматі брейн-рингу серед
української діаспори в Кувейті: підписникам сторінки ПУ в Кувейті у Facebook
Реалізовано:
було запропоновано відповісти на 3 запитання на тему «Писемність, грамот08.09.2019 р.
ність» у коментарях до посту Посольства із завданням брейн-рингу. Ім’я пере(до Міжнародного
можця опубліковано за результатами оцінювання відповідей.
дня грамотності)
 Мета проєкту: зацікавлення української громади в Кувейті в долученні до
заходів Посольства, актуалізація уваги української діаспори до інформаційного
контенту соціальних мереж Посольства.
Волонтерські курси французької мови для дітей «Le petit prince et princesse»
 Суть проєкту: проведення уроків французької мови для дітей з-поміж української діаспори в Кувейті (на постійній основі, щоп’ятниці) на базі української
Започатковано:
школи вихідного дня у приміщенні ПУ в Кувейті.
25.10.2019 р.
 Мета проєкту: розширення горизонту навчальних інтересів у дітей україн(до Дня ООН)
ських громадян, що проживають в Кувейті, та зацікавлення школярів у вивченні
іноземних мов, зокрема, французької, яка є однією з робочих мов ООН та за
кількістю мовців у світі займає провідні позиції.
Телеміст між українськими та кувейтськими школярами «Міст дружби»
 Суть проєкту: проведення спільної онлайн-конференції між українськими
та кувейтськими загальноосвітніми школами з презентацією культурних візитіРеалізовано:
вок обох країн – танців, пісень та поезії. Обмін «дипломатичними валізами-ска07 .11.2019 р.
рбничками» між школярами, що включають дружні листи та сувеніри.
(до Дня української
 Мета проєкту: презентація високого рівня знань арабської мови серед украписемності та мови) їнських школярів, знайомство українських та кувейтських школярів з культурою дружніх країн, налагодження двосторонньої співпраці між освітніми закладами України та Кувейту.
Конкурс віршованих текстів «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання»
 Суть проєкту: відбір конкурсною комісією найкращого віршованого тексту
Реалізовано:
в якості майбутнього гімну українських дипломатів (нагородження переможців
22.12.2019 р.
призами й грамотами).
(до Дня працівників
 Мета проєкту: підвищити обізнаність українських громадян щодо ролі дидипломатичної слупломатів у зміцненні позитивного іміджу України у світі засобами культурної
жби України)
та публічної дипломатії, а також зміцнення престижу професії дипломата.
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Міжнародна студентська конференція
 Суть проєкту: виступи почесних лекторів у Кувейтському університеті,
дискусія між українськими та кувейтськими студентами щодо студентської та
національної ідентичності, висадка української алеї дерев на знак дружби стуРеалізовано:
дентської спільноти обох країн.
23.01.2020 р.
 Мета проєкту: активізація науково-освітнього співробітництва між освітніми лідерами університетів, сприяння обміну викладацьким і науковим досвідом.
Серія освітніх майстер-класів для дітей
 Суть проєкту: проведення низки просвітницьких заходів різних спрямувань:
1) заняття зі спортивної гімнастики для дітей однієї з кувейтських шкіл
(19.01.2020 р.);
2) кулінарний майстер-клас та урок малювання для школярів недільної школи
Реалізовано:
при Посольстві (24.01.2020 р.);
січень-лютий 2020 р.
3) майстер-клас з образотворчого мистецтва: урок миловаріння для школярів
недільної школи при Посольстві (21.02.2020 р.).
 Мета проєкту: консолідація активу української діаспори та стимулювання
освітнього співробітництва закордонних українців із зацікавленими кувейтськими партнерами.
Запуск авторського онлайн-курсу «Родзинки дипломатії»
Суть проєкту: унікальний цикл уроків для українських школярів (основи дипломатії), розміщений на сайті Посольства для вільного користування усіма охоРеалізовано:
чими.
01.06.2020 р.
Мета проєкту: ознайомлення із засадами кропіткої та високоінтелектуальної
(до Міжнародного
роботи дипломатів на благо України, формування в учнів уявлення про місце і
дня захисту дітей)
роль України на міжнародній арені, розуміння професійних обов’язків представників дипломатичної служби.
Висока ефективність згаданих вище освітніх
проєктів Посольства аргументується їхньою актуальністю, адже, кувейтська сторона демонструє
стійку зацікавленість у залученні іноземних, зокрема українських фахівців до розвитку освіти, спорту та фізичної культури в еміраті. Реалізація зазначених проєктів сприяла досягненню таких цілей публічної дипломатії, як: зміцнення позитивного
інформаційного фону про Україну в Кувейті, закріплення іміджу України як кузні талановитої молоді,
ефективне просування бренду «Україна», створення підвалин для двостороннього співробітництва в різних аспектах науково-освітньої діяльності.
На більшості із проведених освітніх заходів були
присутні представники освітніх та громадських кіл
Кувейту, української діаспори та членів їхніх сімей
з числа кувейтських громадян, а також провідні
ЗМІ Кувейту. Таким чином, засобами освітньої дипломатії було підвищено обізнаність цільової аудиторії про сучасну Україну як високорозвинену та
висококультурну державу, а також про найкращі
надбання її науковців і освітян. У свою чергу, привертання уваги широкої кувейтської громадськості
до України є запорукою активізації двостороннього
співробітництва з нею. Щодо медійного розголосу
освітніх заходів, то в цілому вдалося сформувати
мережу позитивних відгуків, оцінок, публікацій
щодо України в кувейтських та іноземних ЗМІ. Наприклад, низку освітніх й інших заходів у рамках
«Тижня України в Кувейті 2020» було висвітлено в
13 відеорепортажах кувейтських телеканалів, трьох
телевізійних інтерв’ю Посла України в Кувейті, 23
публікаціях в англо- та арабомовних газетах Кувейту [3]. Сумарна кількість переглядів публікацій
Посольства в мережі «Фейсбук» щодо освітніх та
інших заходів «Тижня України в Кувейті 2020» ся-

гнула 30 тис. Варто відзначити, що в контексті згаданого «Тижня» цілям освітньої дипломатії сприяли й заходи культурної, спортивної дипломатії.
Так, музичний концерт українського піаніста та
композитора Є. Хмари у Вищому музичному інституті Кувейту зацікавив кувейтську сторону в налагодженні освітніх обмінів студентів консерваторій
обох країн, а спортивна конференція за участі українських фахівців викликала інтерес місцевої сторони в активізації співробітництва між спортивними федераціями. З розряду перспективних проєктів для подальшої реалізації опрацьовується курс
лекцій щодо дипломатії України в кувейтських закладах вищої освіти, а також цифрові проєкти освітньої дипломатії (українська поезія в ефірі кувейтського радіо, освітні кампанії у соціальних мережах
Посольства, онлайн майстер-класи тощо).
Розглянуті вище та майбутні проєкти можуть
чинити певний вплив на вирішення глобальних питань освітнього співробітництва між Україною і
Кувейтом, а також надати позитивної динаміки у
вирішенні довготермінових завдань. Передусім
йдеться про зняття заборони на навчання кувейтських студентів у деяких українських вищих начальних закладах, яка була накладена рішенням Міністерства вищої освіти Кувейту від 2009 р. Також, невикористаним потенціалом характеризуються
рівнозначні студентські обміни між університетами
обох країн. З 2015 року Кувейтський університет
надає щорічні стипендії для навчання українських
студентів-арабістів у мовному центрі та на філологічному факультеті університету, тому за принципом паритетності вбачається актуальною пропозиція стипендіальних програм і для кувейтських студентів.
Цілі освітньої дипломатії лише на перший погляд обмежуються формуванням позитивного
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сприйняття країни у світі, поширенням національної освітньої культури і цінностей. Насправді, функціонал освітньої дипломатії вбачається перспективним і у т. зв. «domestic public diplomacy». Освітня
дипломатія буде сильною та ефективною тоді, коли
вона поєднуватиме засади зовнішньої та внутрішньої політики. І саме з цією метою ми пропонуємо
залучити до процесу освітньої дипломатії українську діаспору за кордоном та об’єднати осередки
української громади з різних країн світу за допомогою різноманітних освітніх ініціатив.
Тривала інформаційна робота з громадянами
своєї країни здатна сформувати інтелектуальну
еліту нації, яка є потужним гравцем і на міжнародній арені, адже саме вона транслює національні інтереси у світі. Ознайомлювати українську молодь з
професією дипломата, особливостями дипломатичної служби, завдяки інноваційним освітнім проєктам вкрай важливо. Особливо актуальними такі
знання є для дітей, які тимчасово проживають поза
межами батьківщини, в іншому правовому та культурному середовищі. Як свідчить практика, навіть
учні українських шкіл за кордоном, які функціонують при посольствах та консульствах, не усвідомлюють, хто такі дипломати, чим вони займаються,
або в чому різниця між послом і консулом.
Подолавши певний професійний шлях, дипломати здобувають цінний досвід і знання, якими можуть поділитися зі співвітчизниками, чиї інтереси
вони цілодобово захищають за кордоном. Розуміючи високу місію дипломата як представника інтересів своєї країни за кордоном, вважаємо пріоритетним підвищення обізнаності українських громадян, починаючи зі шкільного віку, щодо сутності
професії дипломата, його кропіткої та високоінтелектуальної роботи на благо України.
З цією метою доцільно запровадити й інтегрувати в освітній процес факультативний навчальний
предмет для старшокласників “Родзинки дипломатії”. Запровадження цієї навчальної дисципліни
дасть змогу ознайомити школярів з різноманіттям
культур і народів світу, розкрити та розвинути ті
професійні навички, які важливі в роботі українського дипломата, навчити толерантності та культурі
спілкування. Курс «Родзинки дипломатії» розрахований на учнів середніх та старших класів українських шкіл за кордоном, а його ключовими цілями
є формування в учнів уявлення про місце й роль України на міжнародній арені, розуміння професійних
обов’язків представників дипломатичної служби,
поширення інформації про права людини та захист
прав українських громадян в інших країнах, а також
формування навичок, необхідних учням для подальшого навчання і кар’єри, що є важливим елементом професійної орієнтації.
Дуже важливо у викладанні цього курсу застосовувати інтерактивний підхід, спрямований на активну взаємодію всіх учасників навчального процесу. Для цього, крім традиційних методів навчання, доцільно використовувати такі інтерактивні
методи, як дебати, дискусії, «мозкові штурми», круглі столи, аналіз кейсів (ситуаційних справ), виконання командних проєктів тощо. Використання цих
методів у викладанні курсу «Родзинки дипломатії»
дасть змогу розвинути аналітичне мислення учнів,
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практичні навички роботи з інформацією та генерування ідей, комунікаційні та презентаційні навички,
вміння працювати в команді.
Впровадження уроків «Родзинки дипломатії»
до програм українських шкіл за кордоном є дуже
актуальним кроком, оскільки він дасть можливість
залучити українську молодь за кордоном до зміцнення позитивного іміджу України у світі, а також
сформувати навички, необхідні для подальшого навчання, кар’єри та повсякденного життя: розуміння
способів врегулювання спорів, мистецтво запобігання та вирішення конфліктів, пошуку компромісів та взаємоприйнятних рішень.
Попередня апробація цієї освітньої концепції
відбулася у 2016-2019 рр. в Українській школі в
ОАЕ «Софія» (м.Дубай), де був запроваджений авторський цикл уроків «Родзинки дипломатії» для
учнів старшої групи (11-15 років). Також інформацію про інноваційний цикл уроків «Родзинки дипломатії» було презентовано під час Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних
шкіл у Львові (17-22 серпня 2018 року) у рамках доповіді про Українську школу в ОАЕ «Софія». Ідея
проведення уроків дипломатії викликала велике зацікавлення з боку керівників та вчителів українознавчих шкіл за кордоном. Наразі курс «Родзинки
дипломатії» імплементується в освітній процес української школи вихідного дня в Кувейті. Курс уже
доступний для ознайомлення на спеціально розробленому освітньому підрозділі сайту Посольства, а
його офіційна презентація відбудеться в рамках
освітнього вебінару Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з громадськістю
(МІОК) для українських педагогів за кордоном.
Варто зазначити, що запропонована ініціатива
має на меті не лише ознайомлювати українську молодь, яка проживає за кордоном, з професією дипломата, особливостями дипломатичної служби та
роллю України на міжнародній арені, а й удосконалити фахову підготовку майбутніх високопрофесійних дипломатичних кадрів. На нашу думку, підготовка дипломатів має розпочинатися не з вищого
навчального закладу. Освітній процес для майбутнього дипломата розпочинається тоді, коли виникає інтерес до цієї професії і триває протягом
життя! Цей процес безперервний, він вимагає постійного продовження та оновлення. Здобуття освіти
в дипломатичній професії орієнтує майбутнього дипломата не стільки на здобуття конкретних умінь та
знань, скільки на високоінтелектуальну розумову
діяльність, формування професійної компетентності, розвиток особистісних лідерських якостей та
ефективних комунікативних навичок.
Багато ініціатив у сфері освіти дипломатів реалізуються на різних рівнях освітнього процесу: загальноосвітня середня школа, вищий навчальний
заклад, заклад післядипломної освіти. Кожен рівень
дипломатичної освіти має своє підґрунтя та свої
орієнтири, водночас на рівні шкільної молоді відбувається закладка фундаменту майбутнього покоління дипломатів із школярів старших класів, що
презентуватимуть державу на зовнішній арені [9, c.
801].
Робота дипломатів зі шкільною молоддю в Україні також відповідає засадам Державної молодіжної політики України. Завдяки ініціативам на цьому
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навчальному рівні можна допомогти молоді зробити правильний вибір щодо майбутньої професії,
мотивувати їх для подальшого професійного розвитку в Україні, тобто провести первинну профорієнтаційну роботу з майбутніми студентами. Запрошені на факультативні уроки дипломатії представники дипломатичної служби та фахівці у сфері
зовнішніх зносин зможуть дати школярам розуміння сутності сучасних світових політичних процесів та їхнього впливу на Україну. Під час інтерактивних дискусій вони допоможуть сформувати й
розвинути свою позицію як свідомого громадянина
сучасної України. Дипломати будуть виховувати
майбутніх лідерів, сучасну інтелектуальну еліту нації, а майбутні дипломати будуть розвивати свою
відповідальність та готуватися робити власний внесок у розвиток своєї Батьківщини.
Висновки. У результаті аналізу проєктів освітньої дипломатії України в Кувейті було з’ясовано,
що в рамках публічної дипломатії освітній напрям
роботи характеризується високим потенціалом з
огляду на потужний розголос у місцевих ЗМІ щодо
відповідних заходів, забезпечення сприятливого середовища у сфері міжнародного спілкування, просування бренду «Україна» та успішну реалізацію
інших цілей публічної дипломатії держави. У рамках роботи Посольства на науково-освітньому напрямку визначено, що найбільшої популярності набули саме цифрові освітні проєкти, оскільки вони
не потребують великих бюджетів, а також дозволяють залучати практично необмежену кількість учасників.
Констатовано недостатню увагу щодо можливостей освітньої дипломатії як на національному,
так і на міжнародному рівнях. Втім, синергія внутрішньої та зовнішньої освітньої дипломатії сприятиме формуванню інтелектуальної еліти нації, яка
представлятиме інтереси країни за кордоном і транслюватиме її цінності серед іноземних аудиторій.
Запропоновано залучити до процесу освітньої
дипломатії українську діаспору за кордоном та
об’єднати осередки української громади з різних
країн світу за допомогою різноманітних освітніх
ініціатив. Однією з таких ініціатив є запровадження
й інтегрування в освітній процес факультативного
навчального предмету «Родзинки дипломатії», розрахованого на учнів середніх та старших класів українських шкіл за кордоном, з метою формування
уявлення про місце й роль України на міжнародній
арені, розуміння професійних обов’язків дипломатів, поширення інформації про захист прав українських громадян в інших країнах, а також формування навичок, необхідних учням для подальшого
навчання і кар’єри, що є важливим елементом професійної орієнтації. Така ініціатива дозволить закласти фундамент для виховання майбутнього покоління дипломатів, починаючи зі школярів, що
сприятиме удосконаленню фахової підготовки майбутніх високопрофесійних дипломатичних кадрів
України.

77
Більш ґрунтовне дослідження потенціалу цифрових проєктів в контексті освітньої дипломатії
держави, зокрема, оцифрування масиву освітніх
проєктів (за прикладом курсу «Родзинки дипломатії») може стати предметом подальших наукових
студій.
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